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u hướng các cá nhân tự tập hợp lại với nhau dựa trên chủng tộc, khu
vực địa lý, và lợi ích đã được cả các lý thuyết gia lịch sử lẫn các nhà

khoa học chính trị đương đại xem là điều tự nhiên. Việc các “nhóm” được
nhìn nhận theo cách này bởi những cá nhân khi suy nghĩ hoặc nghiên cứu
về chính trị là không có gì đáng ngạc nhiên. Chính trị thường đặt ra yêu
cầu phải thừa nhận một cách cơ bản sự cần thiết của các nhóm đối với việc
tổ chức chính trị, có thể với tư cách là một nhóm công dân đơn lẻ, các bè
phái có lợi ích cạnh tranh với nhau, hay cả với tư cách là những chủng tộc
riêng rẽ cùng chung một lãnh đạo. Do đó, gần như không thể hiểu rõ
được chính trị nếu không để ý tới tác động của các nhóm lên hệ thống
một cách tổng thể.
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Sự tương tác giữa các nhóm và các chủ thể chính trị trong xã hội được
hình dung một cách tốt nhất thông qua thảo luận về xã hội dân sự, các
mạng xã hội, và vốn xã hội. Trong chương này, mỗi thuật ngữ trên mô tả
một khía cạnh của những tổ chức đoàn thể định hình nên đời sống xã hội
và chính trị. Các mạng xã hội (social networks) thường được dùng để mô
tả các tổ chức không chính thức của các cá nhân bao gồm nhiều thành
phần xã hội đa dạng (Gibson, 2001). Những mạng lưới này có thể nhỏ
hoặc lớn, nhưng mục đích cuối cùng của chúng là khuếch trương lợi ích
chung. Vốn xã hội có thể được tích lũy trong những mạng lưới như vậy.
Vốn xã hội (social capital) là “tổng hòa của những nguồn lực thực tế hay
tiềm năng gắn với sự sở hữu một mạng lưới bền chặt những mối quan hệ
ít nhiều được thể chế hóa của quá trình hiểu biết và công nhận lẫn nhau"
(Bourdieu, 1985, p. 248). Quá trình tích lũy vốn xã hội khuyến khích các
cá nhân cùng hành động nhằm đạt được mục tiêu chung. Không có vốn
xã hội thì không thể thực hiện những mục tiêu này. Những thay đổi đều
đặn trong tích lũy vốn xã hội, đặc biệt khi đặt trong các mạng xã hội, tạo
ra những tổ chức xã hội tương tác ở nhiều cấp độ của xã hội lẫn chính
quyền với các hình thức khác nhau. Trạng thái mở rộng này được hiểu là
xã hội dân sự (civil society). Các mạng xã hội tương tác với nhau trong
phạm vi của xã hội dân sự. Những hành động của cá nhân trong xã hội
dân sự thúc đẩy sự tăng lên hay giảm xuống của vốn xã hội và ảnh hưởng
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tới những tương tác trong tương lai của các cá nhân và của các mạng xã
hội. Trong khi các thuật ngữ trên đại diện cho những hiện tượng riêng
biệt, các mối quan hệ vẫn là một trọng tâm mang tính nhất quán.
Mặc dù nhìn chung gắn liền với chính trị về mặt lịch sử, quá trình thảo
luận và tìm hiểu chính thức về các nhóm trong xã hội phát triển cùng với
quá trình truyền bá dân chủ từ đầu thế kỷ 19. Đi cùng với dân chủ là nhu
cầu xem xét sự ưu tiên của các cá nhân. Thường thì những ưu tiên này
được nhận biết và chia sẻ bởi những cá nhân tự tổ chức lại thành nhóm
dựa trên những ưu tiên chung đó. Mong muốn nhận thức và đáp ứng lại
những nhóm như vậy của các nhà lãnh đạo chính trị đã thúc đẩy những
nghiên cứu về các tổ chức hiệp hội trong xã hội.
Chương này xem xét những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm liên
quan tới vốn xã hội, mạng xã hội, và xã hội dân sự. Trước khi đào sâu vào
những ý tưởng đương thời là chủ đề chính của chương này, điều quan
trọng là cần phải thảo luận vai trò của các tổ chức và các nhóm trong đời
sống chính trị giống như lịch sử đã ghi nhận. Tiếp theo, những khái niệm
lý thuyết về vốn xã hội, mạng xã hội và xã hội dân sự sẽ được phân tích
riêng, chú ý đến việc những khái niệm này liên hệ với nhau thế nào. Sau
đó, mối quan hệ giữa những khái niệm kể trên với nghiên cứu về dân chủ
sẽ được xem xét với tư cách là cầu nối nghiên cứu xuyên suốt bao gồm vốn
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xã hội, mạng xã hội và xã hội dân sự. Phần tiếp theo tập trung vào vốn xã
hội và xã hội dân sự do chúng có liên hệ tới kinh tế và xã hội theo cách
thức rộng lớn hơn. Cuối cùng những phê bình và đường hướng cho
những nghiên cứu trong tương lai sẽ được thảo luận.

Tầm quan trọng của các tổ chức hiệp hội trong đời sống
chính trị
Kể từ khi xã hội chính trị được thảo luận bởi những triết gia Hy Lạp cổ
đại cho tới những quan sát sớm nhất về nền dân chủ Mỹ và thông qua việc
đón nhận dân chủ trên phạm vi toàn cầu giữa thế kỷ 20, sự thừa nhận tầm
quan trọng của việc con người kết giao với nhau đã được thể hiện và chấp
nhận trong bối cảnh người dân ngày càng tham dự nhiều hơn vào đời sống
chính trị. Đối với Aristotle (khoảng 335 trước CN), các công dân cần phải
biết rõ về nhau để các cá nhân có thể ra quyết định đúng đắn trong việc
lựa chọn lãnh đạo. Thiếu vắng tính chất này thì không thể đưa ra quyết
định chính trị hợp lý cho cộng đồng. Theo cách này, Aristotle nhìn nhận
thành phố như là một nhóm trong đó các cá nhân tương tác để nhận biết
được tính cách và sự ưu tiên của nhau. Quá trình tương tác này là cần
thiết khi chính trị yêu cầu sự tham gia của các công dân.
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Trong quan sát của mình về buổi ban đầu của nền dân chủ Mỹ, Alexis
de Tocqueville (1840) đã viết chi tiết về sự thắng thế và cần thiết của các
tổ chức hiệp hội ở đất nước non trẻ này. Ông cho rằng những tổ chức này
là quan trọng đối với một kiểu xã hội đang nở rộ tại Mỹ mà ở đó người
dân đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào đời sống chính trị. Ở Mỹ, các
tổ chức hiệp hội đã thành công hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới tại
thời điểm đó. Bằng việc tham gia vào các tổ chức hiệp hội, công dân Mỹ
có thể khắc phục được sự thiếu ảnh hưởng của bản thân nếu họ hoạt động
với tư cách một cá nhân đơn lẻ. Tocqueville quan sát khi các cá nhân có
chung quan điểm gặp gỡ nhau, họ sẽ tự động kết hợp lại thành một tổ
chức. Khi tổ chức lớn mạnh, những chủ thể chính trị buộc phải chú ý đến
chúng và nhận ra những ưu tiên của các thành viên trong đó. Theo cách
này, các tổ chức hiệp hội tăng quyền lực cho các cá nhân trong bối cảnh
chính trị cụ thể, và điều này buộc những chủ thể chính trị phải tự thích
nghi. Chính những tổ chức hiệp hội như vậy đã duy trì được tính cốt lõi
của xã hội dân sự, mạng xã hội và vốn xã hội.
Theo sau những quan sát của Tocqueville, Emile Durkheim
(1893/1984) đã thăm dò sự tương tác của các cá nhân trong xã hội và thấy
rằng liên kết giữa các cá nhân vẫn được duy trì sau những tương tác ban
đầu. Những mối liên kết xã hội được duy trì này đóng góp vào hoạt động
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chức năng của cộng đồng theo một cách thức rộng hơn các tương tác ban
đầu, thông qua định hình điều kiện của vốn xã hội phát sinh từ quá trình
tương tác. Theo cách này, các tổ chức hiệp hội luôn ảnh hưởng lẫn nhau
thông qua những tác động mang tính lâu dài giữa các cá nhân.
Nhiều nhà khoa học chính trị buổi ban đầu khuếch trương tầm quan
trọng của những tổ chức hiệp hội mang tính tự nguyện. Ví dụ, Almond và
Verba (1963) tuyên dương các tổ chức hiệp hội tự nguyện như là nhân tố
hòa giải quan trọng nhất giữa các cá nhân và nhà nước. Việc kết giao với
các cá nhân trong một tổ chức tự nguyện giúp con người có thể đạt được
mục đích chính trị mà họ khao khát thông qua những nguồn lực chính trị
cộng thêm. Tư cách thành viên trong những tổ chức hiệp hội cũng ảnh
hưởng tới thái độ chính trị của một cá nhân. Với Almond và Verba,
những tổ chức tự nguyện cũng quan trọng như tính đa dạng của nó.
Chính sự biến thiên này giữa các nhóm hình thành nên những câu hỏi
liên quan tới xã hội dân sự, các mạng xã hội và vốn xã hội trong nhiều
thập kỷ theo sau nghiên cứu của Almond và Verba.

Lý thuyết về vốn xã hội, các mạng xã hội và xã hội dân sự
Vốn xã hội, các mạng xã hội và xã hội dân sự là những thuật ngữ và ý
tưởng liên quan với nhau nhưng không nhất thiết là đồng nghĩa. Vốn xã
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hội có thể là thước đo để đánh giá các mạng xã hội và xã hội dân sự,
nhưng xét cho cùng, nó mô tả quan hệ giữa các cá nhân và thể chế. Xã hội
dân sự là tổng quan của vốn xã hội một cách tương đối trên mỗi một lĩnh
vực, xã hội, hoặc nhà nước. Các mạng xã hội là những viên gạch giúp xây
dựng nên xã hội dân sự, nhưng hai khái niệm này thường được coi là độc
lập với nhau, mặc dù chúng được tích hợp trong cùng một xã hội dân sự.
Để hiểu rõ toàn bộ, cần phải hiểu từng khái niệm một.

Vốn xã hội
Trong khi hàng thập kỷ nghiên cứu tập trung vào vai trò của các tổ chức
hiệp hội trong cuộc sống thường ngày, khái niệm vốn xã hội đã không
được củng cố như hình thức hiện thời của nó cho tới khi Coleman (1988)
xem xét những hình thức khác nhau của vốn (capital) và tuyên bố rằng,
cũng giống những hình thức vốn khác, vốn xã hội tồn tại và tạo thuận lợi
cho tương tác giữa các cá nhân và tổ chức. Trong tương quan với vốn vật
chất và vốn con người, vốn xã hội được xem là ít được nhận biết nhất.
Thay vì tập trung vào quá trình sản xuất hay những kỹ năng có liên quan
tới sản xuất, vốn xã hội tập trung vào chức năng của một số khía cạnh
nhất định trong cấu trúc xã hội. "Chức năng được nhận dạng bằng khái
niệm ‘vốn xã hội’ là giá trị của những khía cạnh này trong cấu trúc xã hội
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mà các chủ thể coi là những nguồn lực có thể được sử dụng để giành lấy
lợi ích cho mình" (Coleman, 1988, p. S101). Nhận dạng được các chức
năng của cấu trúc xã hội trở thành cách để giải thích những kết quả khác
biệt xảy đến với các cá nhân mà không cần phải chi tiết hóa cấu trúc xã
hội - vốn là nơi qua trình chuyển dịch (từ hành động đến kết quả) diễn
ra.
Một ví dụ của Coleman có thể được tóm tắt ngắn gọn như sau: các hội
kín có thể thúc đẩy những hành động mang tính cách mạng ở những nơi
mà các hành động phản kháng một cách hòa bình là kết quả được mong
đợi hơn. Trong kịch bản này, những kết quả mang tính cách mạng được
tạo ra bởi một tập hợp của các cá nhân, trong trường hợp này chính là vốn
xã hội. Hệ thống vẫn không thay đổi. Thay vào đó, sự xuất hiện của một
dạng vốn xã hội khác với những dạng thức tồn tại trước đó đã tạo ra kết
quả mới. Một hệ thống ổn định có thể sản sinh ra những kết quả vô cùng
đa dạng, tùy vào vốn xã hội được tận dụng, cùng với đó là những nguồn
lực mang tính hệ thống khác. Coleman quả quyết việc sản sinh và tích
hợp vốn xã hội để tạo ra những kết quả nhất định cũng không khác gì
việc kết hợp các nguyên liệu thô (ví dụ, dầu mỏ) với các thể loại vốn vật
chất (ví dụ công nghệ) để tạo ra những sản phẩm khác nhau (ví dụ dầu
nhớt, xăng).
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Với Coleman, thực tế vốn xã hội trong cấu trúc xã hội được quy định
bởi các nghĩa vụ, kỳ vọng, và sự tin tưởng. Rốt cuộc, xung lực này có thể
được định nghĩa dễ dàng là một hệ thống có qua có lại trong đó nếu làm
điều gì đó cho một cá nhân sẽ gây nên một phản ứng tương đương nơi
người tiếp nhận. Trong tình huống này, lòng tin vào cá nhân đang được
giúp đỡ tạo ra kỳ vọng rằng người đó sẽ đáp lại. Đối với người được giúp
đỡ, nghĩa vụ trả ơn được cảm nhận và sẽ được thực hiện. Chính theo cách
này mà vốn xã hội được tạo ra và phát triển. Một cá nhân có thể có trữ
lượng vốn xã hội đủ để quyết định kết quả của một tình huống. Tin
tưởng là điểm nút của động lực vốn xã hội. Không có sự tin tưởng, gần
như không thể tạo ra vốn xã hội.
Với Uslaner (2002), lòng tin là sự cân nhắc mang tính trung tâm trong
nhiều mặt hoạt động của loài người. Trong khi đồng ý rằng có được lòng
tin không phải là cách duy nhất để hợp tác, ông cổ vũ ý kiến cho rằng
một hệ thống có đi có lại thì đáng tin cậy hơn với những cấp độ tin tưởng
cao hơn. Để vốn xã hội hoạt động theo cách thức của Coleman, cần phải
giả định sự có đi có lại là có thể đoán trước được. Do đó, một mặt phải
đạt được lòng tin, mặt khác lòng tin đó cũng cần được giả định là có tồn
tại. Với những nhà nghiên cứu khác, sự thay đổi trong xung lực của lòng
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tin tái định hình thực tế của vốn xã hội và do đó định hình xã hội dân sự
nói chung.
Trong một nỗ lực làm sáng tỏ vai trò của vốn xã hội ảnh hưởng tới
quản trị quốc gia như thế nào và ngược lại, Putnam và Goss (2003) đã
phân biệt vốn xã hội để có thể đánh giá một cách dễ dàng hơn những biến
thể khác nhau giữa các hệ thống. Một số vốn xã hội mang tính chính thức
trong khi các một số khác lại là phi chính thức. Loại hình cấu trúc tổ
chức (ví dụ, công đoàn so với câu lạc bộ ăn đêm) sẽ quy định vốn xã hội
có mang tính chính thức hay không. Một điểm khác biệt nữa là giữa vốn
xã hội đặc và thưa. Vốn xã hội đặc tồn tại trong những nhóm có kết nối
khăng khít, và vốn xã hội thưa thì trội hơn ở những người chỉ ở mức quen
biết với nhau. Vốn xã hội hướng nội tập trung vào phúc lợi của những
thành viên trong nhóm, trong khi vốn xã hội hướng ngoại tập trung vào
những hàng hóa công cộng. Cuối cùng, vốn xã hội bắc cầu (bridging social
capital) mang những cá nhân khác biệt lại với nhau, tương phản với vốn xã
hội gắn kết (bonding social capital) tập hợp những cá nhân tương đồng.
Mặc dù sự phân biệt của Putnam và Goss không thực sự có ý nghĩa nhiều
đối với việc khái niệm hóa lý thuyết đặt ra bởi Coleman, chúng cũng giúp
làm sáng tỏ các biến thể của vốn xã hội.
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Mạng xã hội
Trong công trình đầu tiên xem xét xã hội dân sự và mạng xã hội, Putnam
áp dụng ý tưởng về vốn xã hội được thảo luận phía trên. Với Putnam,
cũng như Coleman, vốn xã hội tập trung vào lòng tin và tính chất có đi có
lại. Khi xem xét các xã hội dân sự, ông cũng quảng bá vốn xã hội như một
thứ hàng hóa công mà mọi người trong xã hội đều có thể có được. Theo
cách này, vốn xã hội phát sinh từ những hình thức khác của vốn, bao gồm
vốn vật chất và vốn con người. Vốn xã hội và các mạng lưới can dự công
dân (networks of civic engagement) tạo ra và duy trì các quy chuẩn có
chức năng như những ràng buộc tự nhiên lên hành động của các cá nhân
hoặc của các nhóm thông qua việc công nhận và ủng hộ những tác động
ngoại hiện (externality) xuất phát từ những hành động tích cực hoặc tiêu
cực đối với những cá nhân liên quan. Do đó, vốn xã hội có thể được tạo
ra, duy trì và áp dụng để ảnh hưởng tới các kết quả trong một hệ thống có
tổ chức.
Đường hướng chính mà qua đó vốn xã hội hoạt động là mạng lưới can
dự công dân, hoặc các mối liên kết xã hội. Trong nghiên cứu về sự phát
triển của các thể chế kinh tế và xã hội Italy, Putnam (1993) đã xem xét
hình thức của các mạng lưới đã tồn tại hàng trăm năm trước và hiệu ứng
của chúng lên những hệ quả về mặt thể chế ở Italy đương thời. Không
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giống xã hội dân sự vốn rộng lớn hơn nhiều, các mạng xã hội là (hình
thức) đặc thù đối với những lợi ích được chia sẻ của những cá nhân tham
gia. Các cá nhân có thể liên quan tới nhiều mạng lưới chồng chéo lẫn
nhau. Putnam nhìn nhận các mạng lưới này như những công cụ cho việc
tổ chức vốn xã hội, với nhiều kết quả tích cực. Thực tế, Putnam coi
những mạng lưới can dự công dân cũng chính là vốn xã hội. Theo nghĩa
đương thời, những mạng lưới này có thể là tổ chức phụ huynh - giáo viên,
hội nam sinh, đảng chính trị, câu lạc bộ tennis, vv…
Lợi ích của các mạng xã hội thường được quy định bởi mật độ của
mạng lưới. Mật độ nghĩa là số lượng và cường độ của các cá nhân và tương
tác trong nhóm. Về cơ bản, sự hợp tác tăng cường vì lợi ích chung thì dễ
dàng hơn trong các nhóm mật độ dày và khó khăn hơn ở những nhóm
thưa. Putnam (1993) liệt kê một số cách thức khác mà những mạng lưới
này đem lại lợi ích cho các thành viên. Việc các cá nhân không tôn trọng
kết quả mà mạng lưới mong đợi sẽ bị ngăn trở bằng cách gia tăng chi phí
tiềm năng đối với việc không tôn trọng đó. Điều này khuyến khích sự hợp
tác. Những quy chuẩn vững chắc của tính chất có qua có lại cũng được
khuyến khích bằng mạng lưới can dự công dân. Mức độ tin cậy của cá
nhân dễ nhận thấy hơn do các cấp độ giao tiếp tăng lên và dòng lưu
chuyển thông tin thuận lợi hơn nhờ mạng lưới. Thành công của mạng
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lưới trong việc đạt được sự cộng tác trong hiện tại có thể có chức năng
định hình cho sự cộng tác trong tương lai.
Về mặt cấu trúc, mạng lưới khế ước công dân về bản chất phân theo
chiều ngang. Mạng lưới ngang không được cấu trúc theo thứ bậc mà được
trải đều khắp xã hội theo cách mà các vị trí trong mạng lưới gần như
tương đương về mặt quyền lực. Điều này không có nghĩa là mạng luôn
được cấu trúc theo cách này, nhưng chúng có cơ hội tốt nhất để đạt được
những mục tiêu đề cập ở trên khi chúng được phân ngang. Theo Putnam,
chỉ có thể thông qua những mạng lưới tổ chức theo chiều ngang, niềm tin
và hợp tác xã hội mới có thể đạt được. Những mối liên kết xã hội được tổ
chức hợp lý có thể khuyến khích vốn xã hội cải thiện hiệu năng qua việc
thúc đẩy các hoạt động điều phối.

Xã hội dân sự
Trong bài viết về sự phát triển của xã hội Italy và những biến đổi trong
bối cảnh nước Mỹ, Putnam (1993, 1995, 2000) quan tâm nhất đến việc
xem xét xu hướng của vốn xã hội trong xã hội dân sự. Đối với xã hội dân
sự, trọng tâm là cộng đồng nói chung. Không giống mối quan hệ trực tiếp
giữa cá nhân và các thực thể khác vốn quan trọng nhất cho vốn xã hội,
hoặc các mạng lưới can dự công dân theo đuổi các lợi ích cụ thể, xã hội
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dân sự là một bức tranh khổ rộng của cộng đồng. Khi chúng ta nghiên
cứu về xã hội dân sự, quan trọng là cần hiểu được rằng mức độ kết nối
giữa các cá nhân hay các thực thể và trong nội bộ mạng xã hội có thể có
những hiệu ứng rộng khắp toàn xã hội bắt nguồn từ tổng hòa các cấp độ
can dự công dân.
Giống như những hiệu ứng tích cực của các mối liên kết xã hội đã thảo
luận ở trên, các tác động ngoại hiện của các hiệp hội và việc tích lũy vốn
xã hội có thể ảnh hưởng tới cả những cá nhân với vốn xã hội bằng 0, hoặc
những người chẳng tham gia một mạng lưới nào. Những cộng đồng có
mức độ kết nối và nguồn vốn xã hội cao thường có thể tiến hành các hoạt
động tập thể một cách dễ dàng hơn. Điều này là do sự thẩm thấu những
quy chuẩn đã được phát triển giữa các cá nhân và ngay trong mạng lưới.
Do đó các xu hướng, vốn ảnh hưởng tới các cá nhân, sau đó sẽ ảnh hưởng
tới một số khu vực hay toàn bộ mạng lưới và rốt cuộc là toàn bộ xã hội.
Ý tưởng về một xã hội dân sự rộng lớn đã được đề cập trong một bài
báo chuyên đề của Putnam năm 1995 "Đi chơi bowling một mình: Vốn xã
hội suy giảm của nước Mỹ" (“Bowling Alone: America’s Declining Social
Capital”). Trong nghiên cứu của mình, Putnam chỉ ra thực tế rằng sự
không ràng buộc chính trị đang ngày càng gia tăng có nguồn gốc từ
những thay đổi trong tương tác giữa các cá nhân, cũng như những thay
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đổi rộng lớn hơn trong kiến thiết của các mối liên kết xã hội. Ông chắc
rằng những thay đổi này rồi sẽ định hình lại đường hướng cho xã hội dân
sự ở Mỹ.
Putnam rút ra câu hỏi nghiên cứu (tại sao xã hội dân sự lại thay đổi?) từ
những quan sát tưởng chừng không liên quan tới quá trình tham gia
chính trị. Ông lưu ý rằng quá trình này, đặc biệt là vấn đề bầu cử, đã suy
giảm dần đều ở nước Mỹ. Để hiểu tại sao điều này lại xảy ra, ông đã nhìn
vào những thay đổi diễn ra bên trong xã hội dân sự. Từ việc xem xét này,
ông rút ra một quan sát đơn giản làm nền tảng cho lập luận của mình:
người Mỹ chơi bowling nhiều hơn bao giờ hết, nhưng mức độ tham gia
vào các câu lạc bộ hay liên đoàn chơi bowling lại thấp hơn bao giờ hết.
Giống như ví dụ về các mối liên kết xã hội, hoặc mạng can dự công dân đã
thảo luận ở trên, tập thể cùng tiến có thể thúc đẩy quá trình tạo ra và tích
lũy vốn xã hội. Putnam đi từ quan sát cụ thể này tới một nhóm các quan
sát rộng hơn, tất cả đều dẫn tới kết luận là các mối liên kết xã hội đang
thay đổi và suy giảm. Quay trở lại với lý giải của ông về vốn xã hôi, ông
chắc rằng một sự chuyển dịch tiêu cực trong "tình láng giềng" và "niềm
tin xã hội" đã gắn liền với sự sụt giảm của can dự công dân. Trong khi
hướng đi của mũi tên nhân quả được dành cho những nghiên cứu tương
lai tìm hiểu, Putnam sử dụng thực tế này để mô tả tình huống trên bình
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diện tổng hợp vốn đang hiện diện trong xã hội dân sự Mỹ. Mặc dù ông
đưa ra một số giải thích khả dĩ cho sự thay đổi này, có một điều chắc chắn
rằng nó là thực tế đã xảy ra.
Như các thảo luận bên trên về các lý thuyết xoay quanh khái niệm vốn
xã hội, các mạng xã hội, và xã hội dân sự, mỗi khái niệm đều liên quan tới
các khái niệm còn lại tuy nhiên bản thân mỗi khái niệm vẫn mang đặc
điểm riêng biệt liên quan tới những thực thể mà chúng đại diện cũng như
những chức năng mà chúng có thể gây ảnh hưởng. Vốn xã hội là một viên
gạch cấu thành từ lòng tin và tính chất có qua có lại, qua đó các mối quan
hệ được thiết lập và duy trì. Các mối quan hệ xã hội mở rộng để chúng
tồn tại không chỉ giới hạn bởi hai cá nhân và lớn lên một cách tự nhiên
dưới ánh sáng của lợi ích chung. Mức độ vốn xã hội được vun trồng qua
các mối liên kết xã hội định hình sự hiểu biết chung về xã hội dân sự của
cả một hệ thống. Mức độ kết nối trong hệ thống ảnh hưởng tới sự phát
triển tương đối của xã hội dân sự trong hệ thống đó, điều này tới lượt nó
lại ảnh hưởng tới nhiều điều kiện tổng quát của xã hội trên diện rộng.
Phần tiếp theo sẽ nhìn vào dòng nghiên cứu chính mà trong đó xã hội
dân sự và vốn xã hội được xem xét: dân chủ. Từ nghiên cứu này, các
nghiên cứu phái sinh đã phát triển để xem xét tác động của vốn xã hội,
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các mối liên kết xã hội và xã hội dân sự. Để hoàn tất thảo luận, những phê
bình và khả năng nghiên cứu tương lai cũng sẽ được khảo sát.

Xã hội dân sự, vốn xã hội, mạng xã hội và dân chủ
Trong hệ thống chính trị có tính tham dự cao (ví dụ như, dân chủ), bối
cảnh mà trong đó các cá nhân hoạt động quy định quan điểm và hành
động tiếp theo của họ trong hệ thống đó. Cũng như những cá nhân sở
hữu nhiều của cải được kỳ vọng sẽ có những hành động khác với những cá
nhân có ít của cải hơn, những cá nhân là thành viên của một nhóm được
kỳ vọng sẽ hành động khác với cá nhân không thuộc một nhóm nào.
Trong lập luận thiên về trực giác này, có thể dễ dàng thấy là các tổ chức
khiến cho hoạt động của các cá nhân trong đời sống chính trị thay đổi.
Điều này được thể hiện rất rõ ràng trong cuộc thảo luận xoay quanh vấn
đề tạo lập hệ thống chính trị Hoa Kỳ, trong đó những người chủ trương
lập chế độ liên bang và những người phản đối đều ủng hộ những quan
điểm cạnh tranh trong việc làm thế nào để tạo ra một chính phủ tốt nhất
đại diện cho người dân.
Đối với James Madison, nền dân chủ mới của nước Mỹ cần phải cảnh
giác với nạn bè phái. Trong bài viết Federalist số 10, Madison (1787/1982)
đã nêu rõ rằng việc các cá nhân tự tập hợp với nhau thành các tổ chức với
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những người cùng chung lợi ích là điều tự nhiên. Bên cạnh việc đình chỉ
quyền tự do của công dân, cách duy nhất để kiểm soát tác động của các tổ
chức bè phái là tạo ra một hình thức chính phủ cộng hòa. Ông hình dung
điều này sẽ cải thiện các tác động xấu mà tình trạng bè phái gây ra, đồng
thời cũng không đình chỉ quyền tự do hoặc làm suy yếu hệ thống chính
trị mang tính tham dự cao mà những nhà lập quốc Mỹ mong muốn gây
dựng. Ví dụ này làm sáng tỏ bản chất sâu sắc của các tổ chức hiệp hội
trong nền dân chủ. Đối với những nghiên cứu về tác động của vốn xã hội,
các mối liên kết xã hội và xã hội dân sự, những tác động của chúng lên
hình mẫu chính quyền, đặc biệt là dân chủ, trở thành trọng tâm trong
hướng nghiên cứu này. Phần này xem xét một số nghiên cứu đã được tiến
hành liên quan tới sự tác động của xã hội dân sự (và các thành phần của
nó) tới nền dân chủ.
Như đã bàn tới ở trên, Putnam (1995) đã quan sát sự suy giảm trong
bầu cử ở Mỹ và mong muốn giải thích tại sao điều này lại xảy ra. Ông đã
đưa ra một lý thuyết cho rằng sự suy giảm trong việc tham gia các tổ chức
hiệp hội đã tạo ra sự suy giảm vốn xã hội, điều này tiếp tục dẫn tới sự suy
giảm trong bầu cử. Đối với Putnam, sự suy giảm trong bầu cử rốt cuộc
xuất phát từ sự ngắt quãng của những kết nối đang lớn dần lên giữa các cá
nhân. Không có nhu cầu kết nối thì có ít nhu cầu tạo ra quyết định
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nhóm. Mặc dù kiểm nghiệm đơn giản, nhưng kết quả trình bày của ông
thì cụ thể hơn: Giảm sút trong việc tham gia xã hội dân sự gây ra suy giảm
trong bầu cử.
Verba, Schlozman, và Brady trong công trình năm 1995 đã xem xét đời
sống công dân và hiệu ứng của nó lên chính trị nói chung. Họ khẳng định
các thể chế phi chính trị (bao gồm các tổ chức hiệp hội và các mối liên kết
xã hội) nâng cao khả năng hoạt động của công dân trong đời sống chính
trị. Điều này xảy ra do một số nguyên nhân. Ví dụ, những cá nhân tham
gia xã hội dân sự được va chạm với những xúc tác mang tính chính trị,
khiến cho sự sẵn sàng và khả năng tham gia chính trị của họ được nâng
cao. Tương tự, quá trình tham gia vào xã hội dân sự cũng khuyến khích sự
tham dự sâu hơn vào xã hội dân sự với kết quả là những cam kết có liên
quan tới các tổ chức hiệp hội có hiệu ứng được nhân rộng lên gấp nhiều
lần cho cả công dân và xã hội.
Các tổ chức đoàn thể cũng thể hiện nhiều vai trò trong xã hội dân chủ
bằng cách đặt ra chương trình nghị sự chính trị (Cohen & Rogers, 1992).
Chúng giữ vai trò hòa giải giữa cá nhân và nhà nước. Vai trò hòa giải có
thể mang lại cho các tổ chức đoàn thể nói riêng, hoặc xã hội dân sự nói
chung sức mạnh to lớn trong việc định hình và điều phối những ưu tiên
của những người tham gia. Mặc dù Cohen và Rogers, cũng giống
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Madison, quan ngại về việc kiềm chế vai trò của những tổ chức đoàn thể
mang tính bè phái, họ thừa nhận rằng các nhóm và mạng lưới có thể đóng
góp cho quản trị dân chủ theo một cách tích cực.
Quá trình tham gia chính trị đặc biệt quan trọng trong những xã hội
dân chủ và do đó chiếm một phần quan trọng trong nghiên cứu về vốn xã
hội, các mối liên kết xã hội, xã hội dân sự và nền dân chủ. Trong công
trình xem xét về quá trình tham gia chính trị ở Mỹ, Rosenstone và
Hansen (2003) cho rằng khía cạnh tự nguyện của việc tham gia vào các vấn
đề xã hội là quan trọng trong việc vận động các công dân. Đầu tiên, phần
lớn các nhóm đều tự tiến hành các hoạt động vận động chính trị của
chính các nhóm đó. Thứ hai, các thành viên của nhóm được tiếp xúc với
những chính khách và nhà hoạt động có chung lý tưởng, cùng với mục
tiêu vận động các thành viên. Cuối cùng, việc đơn giản là một thành viên
của nhóm hứa hẹn những tưởng thưởng tiềm năng mà các thành viên
khác cùng theo đuổi và có thể đạt được tốt nhất thông qua hành động
chính trị. Theo cách này, mức độ vốn xã hội, các mối liên kết xã hội và xã
hội dân sự có thể ảnh hưởng một cách đa dạng tới mức độ tham dự vào
đời sống chính trị.
Đối với Verba, Nie, và Kim (1978), các tổ chức mang tính tự nguyện tác
động đến sự tham gia của công dân một cách độc lập với các nguồn lực và
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nhân tố khác. Những tổ chức này có thể điều chỉnh sự trao đổi nguồn lực
trong hoạt động chính trị. Verba cùng cộng sự dự đoán rằng các tổ chức
đoàn thể có thể thúc đẩy quá trình tham gia chính trị, đặc biệt thông qua
các cuộc bầu cử, lên một mức độ lớn hơn so với những gì các nguồn lực
đơn thuần có thể làm. Tuy nhiên, họ cũng phát hiện nguồn lực lại ảnh
hưởng tới tư cách hội viên. Dự cảm trước điều này, Huntington và Nelson
(1976) thấy rằng tư cách hội viên có vai trò quan trọng trong quá trình
tham gia chính trị. Trong khi Verba, Nie và Kim tập trung vào bảy quốc
gia được cho là phát triển hơn, Huntington và Nelson chỉ quan tâm tới
những quốc gia kém phát triển.
Theo bước Huntington và Nelson (1976), nhiều nhà nghiên cứu đã tập
trung vào những nước đang phát triển. Sự khác biệt này là quan trọng bởi
vì nó dẫn tới nhiều biến đổi hơn trong kết quả, vốn thường ổn định hơn ở
những nước phát triển. Ví dụ tốt nhất của thế giới thứ ba mang đến
những manh mối mới cho nghiên cứu về xã hội dân sự là một bài báo của
Booth và Richard (1998). Trong nghiên cứu của mình, họ nhận diện một
khu vực của xã hội và đặt tên là xã hội phi dân sự (uncivil society – một
lối chơi chữ của tác giả, có thể hiểu vừa là “xã hội phi văn minh”, vừa là
“xã hội phi dân sự” - NBT). Xã hội phi dân sự này mang tính bạo lực và
đối đầu với điều kiện của các nhóm thường là phản dân chủ. Giống những
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biến thể khác trong xã hội dân sự, khu vực xã hội này này ảnh hưởng tới
hoạt động và đầu ra của chính quyền. Không giống ở những nước phát
triển, xã hội phi dân sự thịnh hành ở những khu vực đang phát triển và
đặc biệt là Trung Mỹ.
Ở những quốc gia gần đây đã quá độ lên dân chủ, các mạng xã hội được
chỉ ra là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển tiếp. Gibson (2000)
tìm hiểu khái niệm này bằng việc xem xét nước Nga hậu cộng sản. Thoát
ra khỏi nhà nước Xô Viết khép kín, mạng xã hội với những mối liên kết
yếu giữa các cá nhân đã chiếm lấy vị thế vốn thường được nắm giữ bởi xã
hội dân sự thông thường trong việc khởi xướng và phát triển dân chủ.
Gibson thấy rằng, mặc dù bản chất là không chính thức, các mạng xã hội
cung cấp những cuộc thảo luận chính trị và các tổ chức chính trị mà sau
đó có thể phát triển thành một xã hội hội dân sự lành mạnh. Dễ thấy
rằng bản chất mối quan hệ vốn xã hội - xã hội dân sự là phát triển đi lên,
nhưng vẫn có thể nảy nở từ những mạng xã hội thậm chí còn yếu kém.
Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển tiếp lên dân chủ, xã
hội dân sự cũng khuyến khích việc tiếp tục củng cố hệ thống dân chủ.
Mặc dù nhiều nhà nghiên cứu và lý thuyết gia đã tập trung vào vai trò ưu
tú của giới tinh hoa trong việc gây ảnh hưởng lên hệ thống dân chủ,
những nền dân chủ hoạt động đúng đắn chắc chắn yêu cầu về đầu vào con
25 | 402

người. Vì lý do này, Diamond (1999) cho rằng xã hội dân sự là không thể
thay thế nếu dân chủ muốn thành công. Xã hội dân sự, bằng nhiều cách,
có vai trò trung gian giữa khu vực tư nhân và nhà nước. Đầu tiên, xã hội
dân sự tập trung vào mục tiêu công hơn là những mục đích tư. Tiếp theo,
nó có quan hệ với nhà nước nhưng không tìm cách kiểm soát nhà nước.
Cuối cùng, xã hội dân sự chấp nhận sự đa nguyên và đa dạng (Diamond,
1999). Đại diện cho lợi ích người dân, vai trò quan trọng nhất của xã hội
dân sự là khả năng kiểm soát và giới hạn quyền lực nhà nước trong khi
đồng thời giúp cải cách nó. Do đó, xã hội dân sự, một cách toàn diện
nhất, có thể được coi là có ảnh hưởng tích cực lên hệ thống dân chủ.

Những nhánh nghiên cứu khác
Ngoài việc ảnh hưởng tới quản trị dân chủ, vốn xã hội, mạng xã hội và xã
hội dân sự cũng ảnh hưởng tới những khía cạnh kinh tế và sản xuất của xã
hội. Trong quá trình triển khai cơ sở lý thuyết cho vốn xã hội, Coleman
(1988) tìm cách giải thích cho sự tạo ra vốn con người (ví dụ thông qua
giáo dục). Rốt cuộc ông thấy rằng sự hiện diện của vốn xã hội trong
những tương tác tức thì giữa sinh viên với những thành viên trong cộng
đồng và gia đình, cũng như vốn xã hội nói chung trong cộng đồng, ảnh
hưởng tới tỉ lệ bỏ học tương đối của sinh viên. Do đó, ông chỉ rõ rằng vốn
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xã hội là một hình thức quan trọng của vốn, giống như vốn vật chất, tài
chính và con người, trong việc định hình những tiềm năng kinh tế của cá
nhân và cộng đồng.
Đối với nghiên cứu của Putnam (1993) về Italy, sự phát triển của vốn xã
hội (và mạng lưới xã hội theo sau đó) là cốt yếu trong việc tạo ra những
khác biệt kinh tế trong sự phát triển của miền bắc và nam Italy. Sự hiện
diện của một xã hội dân sự đầy sức sống ở miền Bắc Italy, xuất phát từ sự
trợ giúp lẫn nhau được thiết lập bởi các phường hội buôn bán, đã khuyến
khích một nền kinh tế hiệu năng và nuôi dưỡng sự phát triển kinh tế. Ở
miền Nam, những xã hội được tổ chức theo chiều dọc chưa bao giờ cho
phép sự hợp tác và do đó kìm hãm phát triển kinh tế. Đối với Putnam, ý
tưởng về sự có qua có lại và lòng tin chính là nền móng cho sự phát triển
tích cực ở đa số các mặt của xã hội, bao gồm cả kinh tế.
Những khái niệm về hiệu năng sản xuất của xã hội được nhắc đến trong
cuộc thảo luận xã hội học của Dekker và Uslaner (2001) về vai trò của vốn
xã hội trong việc ảnh hưởng tới các kết quả kinh tế của cộng đồng. Đối
với những tác giả này, một số những điều kiện là kết quả của mối quan hệ
mạnh mẽ hơn giữa mạng xã hội và vốn xã hội. Đầu tiên, quá trình chia sẻ
thông tin khuyến khích hiệu năng bằng việc cho phép các cá nhân tránh
được những phương thức sản xuất thiếu hiệu quả. Thứ hai, các hoạt động
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được điều phối nhiều hơn trong cộng đồng với mức vốn xã hội cao hơn.
Ví dụ, các tác giả cho thấy sự thất bại của hệ thống tưới tiêu do những
hành động thủ lợi của các nông dân mong muốn nắn lại dòng nước do họ
nhìn thấy những cơ hội khác. Thứ ba, việc ra quyết định tập thể khuyến
khích sự phân bổ hàng hóa công hiệu quả hơn. Đối với Dekker và
Uslaner, tất cả những hoạt động khuyến khích hiệu năng này đều là kết
quả của mức độ vốn xã hội cao hơn tồn tại trong cộng đồng.
Ngoài hiệu ứng tới chính quyền và kinh tế của vốn xã hội, mạng xã hội
và xã hội dân sự, một số những tác động chỉ xuất hiện trong phạm vi cộng
đồng cũng được nhận diện. Putnam và Feldstein (2003) đã đưa ra được
một số nhận diện rõ ràng nhất về các lợi ích này. Lợi ích của vốn xã hội
đối với cá nhân không chỉ cụ thể, mà chúng còn mở rộng tới cả cộng
đồng với tư cách là một loại hàng hóa công. Rút ra mối tương quan giữa
mức độ vốn xã hội và các điều kiện của cộng đồng, Putnam và Feldstein
quan sát thấy những cộng đồng với mức độ vốn xã hội cao hơn (được hiểu
và đo lường khác nhau) có tỉ lệ tội phạm thấp hơn, trẻ sơ sinh khỏe mạnh
hơn, và tỉ lệ bỏ học thấp hơn. Những điều kiện được cải thiện này minh
họa cho tầm quan trọng của vốn xã hội trong xã hội vượt ra ngoài phạm vi
của hiệu năng kinh tế và quản trị dân chủ.
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Phê bình
Nhiều nghiên cứu đã mở rộng các ý tưởng gắn với vốn xã hội, mạng xã
hội, và xã hội dân sự theo cách thức phản biện nhưng hữu ích. Đa phần
các phê bình xuất phát từ ý kiến cho rằng những thuật ngữ này chưa thật
sự hoàn chỉnh. Công trình của Foley và Edwards (1996) là một ví dụ tốt
cho sự mở rộng này. Bên cạnh sự hiểu biết về xã hội dân sự mà chương
này đã bàn tới (nghĩa là xã hội dân sự nâng cao tính chất dân sự trong dân
chúng, điều này tiếp theo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quản trị dân chủ),
những nhà nghiên cứu cũng tâm đắc với việc có một xã hội dân sự thay
thế. Họ ấp ủ ý tưởng về một xã hội dân sự truyền thống gọi là Xã hội Dân
sự I, và một xã hội dân sự thay thế, gọi là Xã hội Dân sự II.
Xã hội Dân sự II sỡ hữu nhiều quyền tự trị hơn và do đó ở một vị thế
tốt hơn để chống lại cơ cấu chính quyền. Lập luận này đặc biệt áp dụng
cho những chế độ chuyên chế. Trong bối cảnh này, Xã hội Dân sự II có
khả năng chống lại chế độ chuyên chế và có tiềm năng khuyến khích thay
đổi chế độ. Tương tự, Booth và Richard (1998) mở rộng thảo luận về xã
hội dân sự bao gồm cả Xã hội Dân sự III. Hình thức của xã hội dân sự này
bị giới hạn nghiêm ngặt ở những nỗ lực thay đổi chế độ. Về cơ bản, Xã
hội Dân sự III bản chất mang tính cách mạng. Trong khi những phê bình
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này ít hay nhiều đều mang tính hữu ích, điều quan trọng là cần tập trung
vào tính hoàn chỉnh của khái niệm trong mọi bối cảnh.
Một phê bình nổi bật về thảo luận vốn xã hội, mạng xã hội, và xã hội
dân sự là những kết luận xung quanh tác động của các tổ chức đã bị
phóng đại. Mặc dù nhiều nhà nghiên cứu dám chắc vốn xã hội tác động
trực tiếp lên các mặt của đời sống cá nhân và xã hội, những người khác thì
không đồng ý như vậy, nói rằng nó chỉ là một phần của câu đố. Ví dụ,
Stolle và Hooghe (2003) đặt câu hỏi về tầm quan trọng của đời sống mang
tính tổ chức đối với cá nhân. Họ cũng kết luận rằng tác động của vốn xã
hội bên ngoài bối cảnh của nhóm, nếu có, cũng yếu ớt. Mặc dù không
muốn xóa bỏ đời sống mang tính tổ chức ra khỏi vị trí nổi bật trong
nghiên cứu, họ khuyến khích sự tập trung vào hoạt động nội bộ của các
nhóm (và phong trào vốn xã hội theo sau). Stolle và Hooghe cũng thúc
giục những nghiên cứu xa hơn về các tác động bên ngoài của các nhóm và
vai trò của xã hội dân sự.
Một phê bình khác thường xuất hiện trong các nghiên cứu về vốn xã
hội, mạng xã hội và xã hội dân sự tập trung vào phương pháp đo lường
những chủ đề này. Chúng ta làm thế nào có thể đo lường chính xác một ý
tưởng như vốn xã hội? Những cách tiếp cận đo lường thì rất nhiều. Một
số cá nhân thích khảo sát để nhận diện vốn xã hội. Khảo sát thường khiến
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việc so sánh giữa các quốc gia trở nên bất khả thi vì việc chuyển giao ý
tưởng giữa các quốc gia khó có thể thực hiện được. Đối với xã hội dân sự,
nhiều nhà nghiên cứu vận dụng số lượng trung bình các nhóm trong xã
hội hoặc số lượng các nhóm mà một cá nhân có liên quan. Một lần nữa,
vấn đề về đo lường nổi lên liên quan tới việc nên bao gồm nhóm nào, làm
sao phân biệt giữa các loại nhóm, và có nên tính đến yếu tố thời gian
trong đo lường không. Mạng xã hội cũng đặt ra những khó khăn trong
việc đo lường do bản chất mong manh nội tại trong sự liên kết giữa các cá
nhân. Mặc dù những vấn đề này không phải không khắc phục được,
chúng cần được xem xét khi liên quan tới đánh giá kết luận về các khái
niệm được rút ra bởi những nhà nghiên cứu.

Nghiên cứu tương lai
Nghiên cứu về vốn xã hội, mạng xã hội và xã hội dân sự đã đi một chặng
đường dài kể từ công trình của Coleman và Putnam 20 năm trước. Tuy
nhiên, trong khi các khái niệm tiếp tục phát triển, bối cảnh xã hội vẫn
tiếp tục thay đổi. Đi cùng với sự thay đổi này là nhu cầu tiếp tục phát
triển các khái niệm và thử nghiệm những thay đổi, tập trung vào mặt ứng
dụng. Một ví dụ về một khái niệm mới có thể làm sáng tỏ vai trò của vốn
xã hội trong việc ảnh hưởng tới các hành vi dân chủ là ví dụ về vốn chính
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trị. Theo Booth và Richard (2009), vốn chính trị là cơ chế liên kết kết nối
vốn xã hội với các kết quả chính trị. Những nghiên cứu như thế này sẽ
giúp làm sáng tỏ hiệu ứng của vốn xã hội và xã hội dân sự lên nền dân
chủ.
Một thay đổi lớn diễn ra trong thập kỷ qua, và sẽ tạo ra nhu cầu đặc
biệt cho những nghiên cứu xa hơn, là sự phát triển công nghệ, vốn đã tái
định hình việc chúng ta hiểu các nhóm được cấu trúc thế nào. Trong
nghiên cứu về nước Mỹ, Putnam (1995, 2000) chỉ ra sự phát triển công
nghệ truyền hình là một nguyên nhân của sự suy giảm tình cảm láng
giềng, điều này trực tiếp ảnh hưởng tới xã hội dân sự. Sự xuất hiện của tổ
chức mà ông gọi là tổ chức thứ ba (tertiary associations), được hiểu là tổ
chức liên quan chủ yếu đến việc thư từ qua lại và những lần thanh toán
(tiền) đến hạn nhưng ít gặp mặt, đã làm thay đổi cách người Mỹ nhìn
nhận các nhóm. Theo cách này, nhóm và tác động của nó lên chính trị và
xã hội thay đổi theo thời gian.
Đổi mới công nghệ sẽ một lần nữa thay đổi tác động của nhóm lên
chính trị và xã hội, đáng chú ý nhất liên quan tới Internet. Mặc dù tương
tác giữa các thành viên nhóm trên mạng trực tiếp hơn là trong trường hợp
tổ chức thứ ba, vẫn chưa chắc là vốn xã hội phát triển qua mạng Internet
có hoạt động tương tự như vốn xã hội phát triển qua tổ chức cộng đồng
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như hội phụ huynh - giáo viên trong một ngôi trường địa phương không.
Theo nhiều cách, các trang mạng xã hội trên Internet chính xác như
những gì được quảng cáo: chúng là những mạng xã hội thực thụ. Nói cách
khác, những trang mạng này có vẻ khuyến khích chủ nghĩa cá nhân hơn là
tính chất có đi có lại một cách vô tư. Vì những lý do này, nghiên cứu tập
trung vào vai trò của vốn xã hội, mạng xã hội và xã hội dân sự cần phải
được tiếp tục.
Nếu không thể dự đoán trước được quá trình đổi mới công nghệ, liệu
có thể còn có chỗ cho nghiên cứu như những gì đang diễn ra ở hiện tại
hay không? Câu trả lời là một tiếng “có” vang dội. Quan điểm kinh điển
về vai trò của các tổ chức trong xã hội vẫn yêu cầu sự tập trung chú ý ở
những nước đang phát triển. Nhiều nước tiếp tục phấn đấu cho quản trị
dân chủ, và nhiều nước nữa đang thúc đẩy củng cố chế độ dân chủ. Ở
những nước này, nghiên cứu về xã hội dân sự truyền thống và mạng xã hội
vẫn còn nhiều tiềm năng. Ngoài việc xác nhận những quan điểm đã có,
những nghiên cứu này sẽ cho phép những thực tế mới được tích hợp vào
những nghiên cứu trong quá khứ, điều này sẽ làm tăng tính vững chắc
hoặc truyền cảm hứng thay đổi cho những kết luận trước đây. Về cơ bản,
vẫn cần tìm hiểu nhiều về vốn xã hội, mạng xã hội, và xã hội dân sự ở
những nước phi dân chủ, dân chủ mới hay đang trong quá trình củng cố
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dân chủ, những thứ vốn không thể học hỏi được ở những nền dân chủ đã
vững vàng.

Kết luận
Các cá nhân giao kết với nhau một cách tự nhiên. Ngoài những tương tác
đơn giản, vụn vặt, mọi người thường tìm kiếm những nhóm để gia nhập
dựa trên ưu tiên của mình. Cơ sở cho việc gia nhập có thể là tôn giáo, sắc
tộc, chính trị…Tổ chức có thể ở dạng các nhóm môi trường, liên đoàn
bowling, nhà thờ, đảng phái chính trị, tổ chức láng giềng, các mạng xã hội
trên internet…Các nhóm cũng đa dạng như những thành viên tham gia.
Tuy nhiên, dù có đa dạng tới đâu, vẫn có những hiệu ứng nhất quán nhất
định đối với những cá nhân là thành viên một nhóm. Những hiệu ứng này
được quan niệm là vốn xã hội. Với tư cách là thành viên một nhóm, các cá
nhân xây đắp vốn xã hội bằng việc đóng góp vào hệ thống có đi có lại một
cách vô tư trong đó những cá nhân khác, thường là thành viên của cùng
một nhóm, sẽ đền đáp những nỗ lực mà cá nhân đã đóng góp. Sự đền đáp
đó có thể trong một bối cảnh tương tự mà đóng góp được trao. Tuy
nhiên, sự đáp trả đó có thể xuất hiện trong một bối cảnh đặc biệt. Dù gì
đi nữa, các cá nhân mong muốn được đền đáp lại như những gì bên kia đã
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được hưởng. Theo cách này, vốn xã hội ảnh hưởng tới nhóm và biểu hiện
của cá nhân bằng cách truyền tải lòng tin và mong muốn đền đáp.
Mạng xã hội và xã hội dân sự là những khái niệm rộng hơn tập trung
vào thể loại và số lượng nhóm trong một hệ thống cụ thể (ví dụ: đất
nước). Trong mạng xã hội và xã hội dân sự, vốn xã hội được trao đổi và
lưu trữ, ảnh hưởng tới thái độ và hành vi của cá nhân. Mạng xã hội nổi
lên với tư cách một tổ chức ít chính thức hơn của các cá nhân với lợi ích
chung, và khi cùng hành động có thể tạo ra hiệu ứng lớn hơn lên hệ
thống. Xã hội dân sự là khái niệm tổng hợp nhất, mô tả số lượng, cường
độ của mạng xã hội và các tổ chức khác trong một hệ thống. Sức mạnh
của xã hội dân sự là một khái niệm rộng về bản chất tổ chức của hệ thống,
vốn có thể ảnh hưởng lớn tới hành vi của những chủ thể ở cấp độ hệ
thống.
Những khái niệm trong chương này sẽ được cảm nhận hiệu quả nhất ở
những nước có chế độ dân chủ. Ở những hệ thống chính trị có tính chất
tham dự cao, các tổ chức hiệp hội trở thành nơi tập trung, lan truyền cảm
hứng hoặc kêu gọi vận động trong hệ thống chính trị. Quá trình tham gia
chính trị hình thành nên quản trị dân chủ, và các tổ chức hiệp hội có thể
định hình quá trình tham gia này. Ngoài chính trị, một xã hội dân sự
mạnh mẽ cũng có thể ảnh hưởng tới kinh tế bằng cách khuyến khích hiệu
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năng và ảnh hưởng tới những điều kiện nhân khẩu học nói chung thông
qua giáo dục và làm giảm xu hướng phạm tội của các cá nhân trong cộng
đồng.
Những nỗ lực mang tính học thuật của các nhà nghiên cứu đã trải rộng
trên toàn cầu. Trong lúc bối cảnh của nghiên cứu rất khác nhau giữa các
nước phát triển và các nước đang phát triển, sự đồng thuận nói chung vẫn
là vốn xã hội, mạng xã hội và xã hội dân sự là những khái niệm nhất quán.
Biến thể chính là sự khác biệt giữa hệ thống chính trị dân chủ và phi dân
chủ. Về cơ bản, những hệ thống khuyến khích đầu vào cá nhân (nghĩa là
dân chủ) không thể tránh khỏi ảnh hưởng của các tổ chức hiệp hội. Ảnh
hưởng đó có thể mạnh mẽ và rộng lớn, cũng như nó có thể tinh vi và cụ
thể. Chỉ có những nghiên cứu tiếp theo mới làm rõ được những khác biệt
này.

Nguồn: Ryan Salzman. Xã hội dân sự là gì?. Truy cập ngày 01.12.2016.
<http://nghiencuuquocte.net/2014/04/20/xa-hoi-dan-su-la-gi>
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BÀI HAI

XÃ HỘI DÂN SỰ?
Tác giả:

B

Cao Huy Thuần

ài này nảy ra trong đầu người viết sau khi đọc một bài báo trong Le
Monde vào đầu năm nay (24-2-2004) nhan đề : « Sự thức tỉnh công

dân của người Trung Quốc». Bài báo tóm tắt và bình luận một bài viết của
một tác giả Trung Quốc, Qiu Feng, đăng trong một tạp chí Trung
Quốc, Zinwen Zhoukan, nói về « phong trào tranh đấu mới đang xảy ra
hiện nay cho dân quyền » tại láng giềng của chúng ta. « Phong trào » !
« tranh đấu »! « dân quyền » ! Nghe mà phát sợ ! Xin minquan xingdong !
Tân dân quyền hành động ! Muốn đọc nguyên văn bài viết, nhưng không
phải ai cũng thông như cụ Tú Xương, cống hỷ méc xì đây thuộc cả, cho nên
đành dựa theo báo Tây để tóm tắt lại chuyện Tàu.
Tác giả Qiu Feng phân tích hơn chục vụ việc đã gây xôn xao trên báo
chí Trung Quốc trong năm 2003. Một số những vụ việc đó chẳng có gì
mới, vẫn là địa phương nhũng lạm, công an bắt người trái phép : hoặc bắt
người rồi lỡ tay đánh chết, hoặc bắt người rồi giam lâu quá, con trẻ ở nhà
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chết đói, hoặc bắt người vì có chút tư tưởng hơi khác, chuyện quen thuộc
cả. Cái mới là trước đây chẳng ai nghĩ đến việc phải làm rùm beng, bây giờ
trở thành chuyện phải nói trong dư luận, trong báo chí. Một số vụ việc
khác mới hơn : tranh đấu để có thêm ứng cử viên độc lập trong những
bầu cử địa phương ; tranh đấu để bảo vệ quyền sở hữu nhà cửa ... Mới hay
cũ, tất cả các vụ việc đó đều mang ba đặc tính : quy tụ được một dư luận
quần chúng ; kết tinh được một nhu cầu tôn trọng pháp luật ; thúc đẩy
được một chính quyền trung ương, lúng túng giữa mở và khép, thỉnh
thoảng phải can thiệp để sửa sai các quan chức địa phương, tác giả các vụ
việc gây phẫn nộ. Đó là quang cảnh mới diễn ra trước sân khấu. Đàng sau
sân khấu là một tấm phông vĩ đại vẽ lên bao nhiêu dâu biển của thời thế :
đô thị bành trướng, doanh nghiệp Nhà nước đang đóng hòm, nông thôn
khủng hoảng, dân quê kéo nhau lên thành phố, giai cấp trung lưu áo mũ
xênh xang, tầng lớp doanh nhân cất mình bay bổng ... Cái mới ngày nay là
càng ngày càng đông dân chúng ý thức phải có luật lệ trong một xã hội
đang quá xáo trộn. Chơi còn phải có luật chơi, huống hồ làm ăn ! Giữa
tấm phông đó, linh động một lớp người mới, một nghề mới : các luật gia.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà một trong hai « ứng cử viên độc lập » được bầu
vào ủy ban nhân dân địa phương ở Bắc Kinh là một luật gia. Cũng chẳng
phải ngẫu nhiên mà một luật gia khác, He Weifang, giáo sư luật ở Đại học
Bắc Kinh (Beida), cầm đầu chiến dịch đòi hủy bỏ các trại giam nhốt các cô
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cậu bụi đời. Gọi là tạm giam hành chánh, có người bị ngược đãi đến chết
trong đó. Ai tố cáo những vi phạm đó nếu không phải là luật sư ? Cho
nên « kinh tế gia thống trị trong giai đoạn những năm 90 ; luật gia sẽ thống
trị trong những năm 2000 ». Mạnh Đức Tư Cưu đâu, hãy sống lại để nghe
tác giả bài báo Trung Quốc tuyên bố như vậy. Lột xác qua kinh tế thị
trường, xông xáo hết mình vào toàn cầu hóa, chơi nhanh và chơi trội
trong WTO, Trung Quốc định tăng gấp đôi số luật sư hiện có (150.000)
vào năm 2010. Từ 1999, khái niệm « Nhà nước pháp quyền » được đưa vào
Hiến pháp, tuy là cốt lập kỷ cương trong địa hạt kinh tế, nhưng ai biết lúc
nào thì biên giới kinh tế mở ra đón nhận những chuyện chính trị lôi
thôi ? Thật ra « Nhà nước pháp quyền » cũng chẳng mới gì ; nó đã được
khai sinh từ thời Đặng Tiểu Bình, nhưng không phát triển nổi vì báo chí
bị kẹt. Cái mới của ngày hôm nay là khái niệm an ninh luật pháp được
mạng lưới internet hỗ trợ. Internet ! 80 triệu con chuột ! Mèo nào bắt cho
hết ! Trong các vụ việc nêu lên ở trên, phẫn nộ ào ào thổi trên mạng lưới.
Cũng như nhiều vụ việc khác xảy ra về sau : một phu nhân lái xe BMW
cán chết một phụ nữ nông thôn ; một trùm mafia được tòa án xử khoan
hồng ...Internet đi trước, báo chí lội nước đi sau, bất công không thể dìm
được như trước. Khác với những năm 80, cao trào phản đối vi phạm dân
quyền mang nhiều hình thức mới : khỏi cần mất công phối hợp, tổ chức ;
xuất nhập thiên biến vạn hóa ; khỏi cần phất cờ ý thức hệ, cũng khỏi tạc
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tượng nữ thần Tự Do. Ý thức hệ làm quái gì ? Chỉ cần hô to : áp dụng
pháp luật ! Bởi vì pháp luật đã có sẳn rồi ! Đầy tràn trong Hiến pháp ! Cái
gì ta chẳng có ? Chỉ thiếu thực hiện thôi ! Cho nên đây không phải là đối
lập. Đây là tuân thủ luật pháp. Chỉ có luật, luật và luật, ngoài ra không có
gì khác.Tri pháp uý pháp ! He Weifang tuyên bố với Le Monde : « Chúng
tôi chuộng kỹ thuật và có tinh thần trách nhiệm hơn hồi 1989 ».
Tôi không biết phong trào của những He Weifang có tương lai gì
không, chỉ thấy rằng đó là cách hành động ít không tưởng nhất. Cái mới
ở đây là họ bám sát vào những tranh đấu xã hội cụ thể - xã hội chứ không
phải chính trị - và lựa chọn lĩnh vực xã hội để hoạt động chứ không phải
lĩnh vực Nhà nước. Thay đổi bộ máy Nhà nước ở trên cao là chuyện lấp
biển vá trời, họ không màng. Họ quét dọn rác rưởi ở cấp cuối cùng của
bực thang. Ấy cũng là áp dụng chính sách của Mao trước đây : trí thức
phải đi vào quần chúng. Ngày trước họ bị « đi vào » để được quần chúng
cải tạo. Ngày nay họ huýt gió đi vào, với cái mộng cải tạo xã hội. Một
« cách mạng nhung lụa » đang diễn ra ở Trung Quốc, như Le Monde viết ?
Một phong trào xã hội có thể làm thay đổi « sinh thái chính trị »
như Xinwen Zhoukan tuyên dương ? Trong lịch sử - tờ báo viết - những
phong trào xã hội lớn thường chẳng bắt đầu như thế sao, khởi thủy đâu
mấy ai để ý ?
40 | 402

Tác giả Qiu Feng nêu lên một kinh nghiệm sống của vấn đề thời sự
được mệnh danh trong học thuyết và thực tiễn chính trị là « xã hội dân
sự » hoăc « xã hội công dân ». Vấn đề có từ lâu, từ lâu lắm rồi, từ trước thế
kỷ 18, Hegel và Marx kế tiếp đào sâu, rồi trở nên thời sự từ những năm
80, khi các phong trào chống đối ở Đông Âu tập hợp các đoàn thể - nghề
nghiệp, tôn giáo, trí thức, nhân quyền, môi trường ... – nhân danh khái
niệm đó để đả kích các Nhà nước áp bức, đòi dân chủ. « Xã hội dân sự »,
được hiểu như một tác nhân lịch sử mới, đối nghịch với Nhà nước, lan
tràn khắp thế giới sau đó. Trung Quốc 2004 là một mô hình đơn sơ nhất,
« hòa bình » nhất, hiền lành nhất, hiền lành quá,em hiền hơn cả ma xơ. Tôi
mượn chuyện Trung Quốc làm nhập đề để lướt nhìn qua những kinh
nghiệm khác, không có tham vọng đi sâu vào vấn đề và xin hạn chế vào
hai khía cạnh thôi, hai mối liên hệ : liên hệ giữa xã hội dân sự và các hội
đoàn phi chính phủ ; liên hệ giữa xã hội dân sự và Nhà nước trong ước mơ
cải tổ. Tất nhiên Việt Nam cũng đang có kinh nghiệm sống này ; tôi nói
chuyện người để rút cái hay cái dở.
***
Bức tường Bá Linh sụp đổ, ngọn gió « xã hội dân sự » từ Đông Âu thổi ào
qua Phi Châu, rồi qua Trung Á, nơi Liên Sô đang gặp khó khăn ở
Afghanistan, qua Trung Đông, mang theo, trong khái niệm đó, hồi kèn
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thắng trận của chủ nghĩa tự do. Phi Châu là xứ của nghèo đói, lạc hậu, lệ
thuộc, áp bức, độc tài, bóc lột, thối rữa, hút máu. Nhà nước do thực dân
để lại chỉ là tài sản của người cầm quyền. Luồng gió Đông Âu làm họ run.
Bỗng dưng « xã hội dân sự » đến với họ như một đe dọa cụ thể. Phủ định
của Nhà nước, khái niệm đó trở thành khẩu hiệu đầu môi của mọi phong
trào chống lại Nhà nước, nhất là của các tổ chức viện trợ quốc tế, chính
phủ cũng như phi chính phủ. Họ nói với các nhà cầm quyền Phi Châu :
ông phải sửa đổi thì tôi mới cấp tiền ; ông không good governance thì tôi
cấp tiền thẳng cho các tổ chức xã hội, nghĩa là cho « xã hội dân sự ». Đi
với « xã hội dân sự » là chính sách não tủy của các tổ chức « nhân đạo »
Tây phương, ở Phi châu cũng như ở Trung Á, Trung Đông. Nhất loạt, họ
chỉ trích Nhà nước, xem như khái niệm nhập cảng từ Tây phương, chỉ xã
hội mới là thực thể. Đúng quá, nhưng « xã hội dân sự » không phải là xã
hội : đó cũng là khái niệm nhập cảng từ Tây phương và chính Tây phương
cũng chưa định nghĩa được là gì, bao gồm những ai. Thế thì phải tìm cách
định nghĩa trong môi trường hoạt động mới. Ai định nghĩa ? Làm sao
định nghĩa một khái niệm khi nó vừa là khái niệm trừu tượng vừa là khí
giới cụ thể, vừa là chiến lược lại vừa là ý thức hệ ? Đây là công việc của đầu
não tư tưởng, nghĩa là của các Quỹ, các Foundations quốc tế lo về phát
triển : Ford, Carnegie, Rockefeller, Endowment for Democracy, kể cả
Agribusiness Volunteers Program for the Citizen Network for Foreign
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Affairs được công đoàn nông dân bự của Mỹ tài trợ. Họ tài trợ các chương
trình nghiên cứu. Họ tài trợ các hoạt động tại chỗ của các tổ chức phi
chính phủ. Nghiên cứu đại học đi đôi với hoạt động chính trị-xã hội :
viện Ibn Khaldoun ở thủ đô Ai Cập là một ví dụ. Liên Hiệp Âu Châu,
theo gót Chương Trình Phát Triển của LHQ (UNDP) và của Ngân Hàng
Thế Giới, cũng tài trợ các tổ chức phi chính phủ địa phương. Hình ảnh
của các tổ chức phi chính phủ thường được gắn liền với các hoạt động
nhân đạo, nhưng nếu nhìn kỹ tại chỗ thì số lượng các Phi Chính Phủ
thuần túy nhân đạo và y tế xấp xỉ số lượng các Phi Chính Phủ hoạt động
cho những dự án xã hội. Hơn nữa, các Phi Chính Phủ nhân đạo thường
mở ra thêm một hoạt động song song nhắm « tạo ra » xã hội dân sự : cấp
học bổng qua Âu châu, giúp xuất bản báo chí, khuyến khích suy nghĩ về
dân chủ, nhân quyền ... Trên đường hướng đó, Médecins Sans Frontières đã
sáng tạo ra Fondation Liberté Sans Frontières. Người tài trợ, tác nhân lịch
sử, và lắm khi người sáng tạo ra khái niệm chỉ là một. Vô ra thằng cha khi
nãy ...
Các Phi Chính Phủ được khai sinh như thế ở Trung Á hoạt động trên
ba điểm : tư hữu hóa, như giúp các nông dân độc lập ; tạo không gian
« công », như giải phóng phụ nữ, mở mang báo chí ; lần mò vào hang cọp
chính trị, như dân chủ hóa, huấn luyện bầu cử. Kết quả là họ cũng tạo
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được một vài tủ kính trưng bày thành tích dân chủ, nhưng đàng sau tủ
kính thường là một thực tế trái ngược. Các chương trình tư hữu hóa nông
trường tập thể (kolkoze) chẳng đưa đến đâu, mà nếu có đến thì lại tái lập
một giai cấp đại địa chủ gồm các cựu chủ tịch kolkozes : các vị này là kẻ
hưởng lộc, hoặc nhờ giữ nguyên khuôn khổ hoạt động kỹ thuật cũ ( kiểm
soát đất đai, nước, hạt giống, phân bón, dụng cụ nông nghiệp ...), hoặc
biết lợi dụng địa vị để được cấp đất đai thượng đẳng với những điều kiện
tối hảo, biết móc ngoặc với chính quyền để hưởng tín dụng, giảm thuế
má. Chính họ, chứ không phải nông dân : nông dân vẫn là kẻ làm thuê, là
tá điền trên đất nhỏ hơn trước. Ai là xã hội dân sự ?
Tình trạng trí thức làm việc cho các Phi Chính Phủ đó cũng là vấn đề.
Họ được lương cao hơn dân bản xứ, gặp lôi thôi với các chính quyền sở tại
thì được làm rùm beng, được chuyển đi nơi khác, nghĩa là họ góp phần
vào việc làm chảy máu chất xám. Nhiều trí thức đánh mất luôn cả thiên
chức trí thức khi được tuyển để làm những việc thừa hành, như viết báo
cáo, dù là báo cáo về tình trạng dân chủ, nhân quyền. Họ là cộng tác viên
bản xứ của các mạng nhện liên quốc gia, không phải là nhân tố nội tại của
một nền dân chủ đích thực, sao gọi là xã hội dân sự được ? Nhiều Phi
Chính Phủ nuôi chính trị gia tập sự chờ ngày thay thế độc tài trong viễn
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ảnh dân chủ hóa. Họ nuôi như nuôi gà đá, quên mất rằng gà đá thì phải
ra sân thường xuyên, nuôi mãi trong lồng nó đá hết nổi, chạy thôi.
Khi quốc tế xen vào như thế để làm bà mụ cho « xã hội dân sự », hơn
thế nữa, để cho hài đồng mượn bụng từ trứng của mình, họ cũng cho
mượn luôn cả tư tưởng về Nhà nước. Nhà nước bị chỉ trích như là một
định chế. Một định chế vô ích, vô dụng, cái gì « công » là hỏng bét, sáng
kiến là « tư », năng nổ là « tư », tinh hoa là các hội đoàn ở gốc ngọn
cỏ, grass-root là đỉnh cao của trí tuệ mới, xã hội dân sự là gốc của phát
triển. Nói thế không sai hẳn, chỉ lồ lộ trong ngọc trắng ngà hệ ý thức tân
tự do : Nhà nước là hiện thân của cưỡng bức, xã hội dân sự là hiện thân
của tự do, bên này lớn thì bên kia nhỏ. Ôi Phi Châu hỡi Phi Châu, dẹp
độc tài, dẹp bất lực, đâu có phải là vất Nhà nước vào sọt rác ? Trái lại ấy
chứ ! Ví thử dùng xã hội dân sự để chống Nhà nước độc tài, để dân chủ
hóa : đến một giai đoạn nào đó của tiến trình tranh đấu, làm sao xã hội
dân sự làm trọn vai trò dân chủ của mình nếu không tham gia vào bầu cử,
vào sinh hoạt chính đảng, vào đời sống chính trị, nghĩa là vào xã hội
chính trị ? Cho rằng xã hội dân sự cứ tồn tại ở mức tự túc, tự quản là tự
huyễn hoặc mình và huyễn hoặc người, nếu không phải là nuôi ý định xây
dựng quốc gia trong quốc gia như các tổ chức tôn giáo vẫn có trong đầu.
Xã hội dân sự có thể tự chủ, nhưng giữa nó và xã hội chính trị phải có qua
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có lại nếu muốn nói dân chủ. Tình trạng xã hội nuốt trọn Nhà nước là
tình trạng gì, các ông Phi Chính Phủ biết rõ hơn ai hết : ấy là tình trạng
vô chính phủ. Ấy là Somalie, là Libéria, là Sìerra Leone, là Rwanda, là
Congo, là Hutu-Tutsi, là người giết người như ngoé. Hễ Nhà nước yếu thì
xã hội dân sự cũng yếu, không đủ sức chế ngự, kiểm soát, vận động tiến
lên dân chủ một tập thể bát nháo, hỗn loạn. Ngược lại, hễ xã hội dân sự
mạnh, nó tham gia chính trị, nó làm vững chắc Nhà nước, nó tạo tính
chính đáng cho Nhà nước, nó thúc đẩy Nhà nước dân chủ. Hình như
Ngân Hàng Thế Giới, tổng hành dinh của chủ thuyết tự do, đã thấm bài
học Phi Châu rồi. Biểu lộ qua sách vở, tác giả Th. Skocpol hô hào khẩu
hiệu mới : Bringing the State back in ! Trả lại Nhà nước cho Phi Châu ! Họ
chỉ no độc tài thôi và ai cũng đói Nhà nước dân chủ.
***
Trong các nước Hồi giáo, khái niệm xã hội dân sự lại còn rắc rối hơn nữa
vì ngoài cách nhìn của tự do chủ nghĩa mà ở đâu cũng có người chủ
trương, còn cách nhìn của các lực lượng Hồi giáo, và trong lòng các lực
lượng này, có phe cực đoan hơn, có phe phóng khoáng hơn, càng nhiều
phe phái càng lắm trường ốc, tuy tất cả đều lấy danh nghĩa xã hội truyền
thống. Như vậy là có thêm phân biệt nữa : xã hội truyền thống không
phải là xã hội dân sự hay công dân.
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Nói chung, và để đơn giản hóa vấn đề, theo cách nhìn cực đoan, xã hội
truyền thống đã có sẳn phương pháp để giải quyết tranh chấp và tạo dựng
một không gian chính trị khác với các chế độ độc tài hiện hữu. Vậy thì
Nhà nước không cần can thiệp. Một ví dụ : luật Hồi giáocharia. Charia đã
có sẳn rồi, đâu cần Nhà nước, đâu cần có cái gọi là Nhà nước, đâu cần biết
đến khái niệm Nhà nước ! Đâu cần phải có Nhà nước làm ra luật để áp
dụng charia. Ăn cắp, ngoại tình (đàn bà thôi) ... đã có charia trừng trị ;
chặt tay, hành quyết đã được minh định hẳn hoi, các đoàn thể - gia đình,
xã hội ... - cứ thế mà áp dụng. Cách nhìn này củng cố vị thế tự quản của
xã hội truyền thống chống lại Nhà nước, hay ít nhất cũng hạn chế Nhà
nước, xem như đáng nghi.
Phóng khoáng hơn, cách nhìn thứ hai vừa chống độc tài vừa chống cực
đoan. Cũng nhấn mạnh vị thế tự trị của tôn giáo, khuynh hướng này
muốn đúc kết và phát triển một hạt nhân Hồi giáo trong lòng xã hội
truyền thống, xã hội truyền thống và “xã hội Hồi giáo” không nhất thiết
đồng nhất. Cái mới của khuynh hướng này là nêu cao sự lựa chọn tự ý của
tín đồ trong lĩnh vực công dân khi phải tham gia vào chính trị. Lòng tin
tôn giáo là nền tảng của xã hội và của cả tự do cá nhân ; xã hội đoàn kết,
củng cố là nhờ xây dựng trên lòng tin. Cũng vậy, hễ có lòng tin dẫn
đường chỉ lối thì sự tham gia vào chính trị của tín đồ sẽ không còn tính
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cách ràng buộc nữa mà thành ra tự ý, tự do. Trong xã hội, lòng tin còn
khiến cho tính tôn giáo tách ra khỏi những ràng buộc truyền thống của
gia đình, bộ tộc, chức sắc. “Xã hội dân sự Hồi giáo” là một xã hội gồm
những công dân mà tương quan với Nhà nước không còn phải đi qua
trung gian của các chức sắc tôn giáo, tuy họ là những công dân có tín
ngưỡng và khi bầu phiếu lấy tín ngưỡng làm gốc, dập tắt các đam mê
khác, kể cả đam mê ý thức hệ. Nước Mỹ đã xây dựng trên các công dân
Tin Lành Puritains, tại sao các nước Hồi giáo không xây dựng được trên
những công dân Hồi giáo ?
Dựa trên cam kết cá nhân như thế, khuynh hướng này nhắm phát triển
những tổ chức liên đới, những mạng lưới hoạt động dệt bằng tham gia tự
nguyện tương tự như những tổ chức tôn giáo của Mỹ. Trên thực tế, khi
các người Hồi giáo ngày nay nói “xã hội dân sự “, họ nghĩ đến những
mạng lưới, những không gian chống đối tự quản, tự chủ, trong đó tương
quan phe cánh, bộ tộc không thiếu vắng. Fis, Rafah, Hezbollah được tổ
chức như vậy. Đây cũng là một thứ xã hội dân sự chống lại Nhà nước,
không đi xa hơn trong việc tổ chức chính trị thành quốc gia. Một quốc
gia có bao giờ chỉ bao gồm thuần nhất những người tự nguyện mà thôi
đâu ! Sinh hoạt chính trị có những quy luật rộng hơn, ít nhiều cưỡng bức
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chứ không phải chỉ tự nguyện, và mang một nội dung khác với nội dung
“sống theo Hồi giáo “ mà khuynh hướng này chủ trương.
Đó là những cách nhìn khác nhau về xã hội dân sự, khác nhau vì chiến
lược đối với các Nhà nước hiện hữu không giống nhau. Nhưng dù định
nghĩa xã hội dân sự như thế nào đi nữa, khí giới để xông trận đều cùng
một thứ, toàn là xe pháo mã Phi Chính Phủ. Các nhà quan sát trố mắt
ngạc nhiên trước sự bành trướng nhanh chóng của hiện tượng phi chính
phủ ở các nước Hồi giáo Trung Đông, Trung Á. Ba loại hội đoàn có mặt
khắp nơi. Thứ nhất là các advocacy NGO, khỏi cần nói ai cũng biết, can
thiệp trong lĩnh vực nhân quyền, dân chủ, môi trường, phụ nữ ... Thứ hai
là các hội đoàn kinh tế-xã hội. Toàn cầu hóa và tự do kinh tế khiến các
chính quyền phải xoay vần theo tình thế, thả lỏng một số lĩnh vực hoạt
động cho các đối tác phi chính phủ - quốc gia và quốc tế - để nhận tiền từ
bên ngoài mà vẫn được tiếng là tín đồ thuần thành của good governance.
Các Phi Chính Phủ này lãnh thầu các dự án phát triển : nước ở nông
thôn, nhà cửa, y tế, tín dụng nhỏ ... Họ tập hợp được một số dân ai giúp
thì theo, tiếp tay với chính quyền hoặc thay thế chính quyền mà giúp,
tham gia vào cai quản hay cai quản bằng cách tham gia, tiếng Pháp gọi
là gouvernance participative. Thứ ba là các hội đoàn tôn giáo – nghĩa là Hồi
giáo. Họ kết hợp những hoạt động tương trợ, những sinh hoạt tôn giáo và
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những dự án chính trị để mệnh danh, và được xem là những hội đoàn “xã
hội toàn diện “, khác với hai loại trên chỉ nhắm những hoạt động đặc thù.
Trên điểm này, họ tự cho là đã vạch ra đường nét của một “tập thể song
song”, một xã hội công dân được quan niệm như giải pháp thay thế cho
trật tự chính trị hiện hữu. Họ cho là có cơ sở để nói như vậy, vì mạng lưới
của họ khá dày, quần chúng khá đông, quy tụ trong những tổ chức cổ
truyền khá lớn, dự án chính trị “tân tiến”.
Đó là sơ lược về khái niệm và chiến lược xã hội dân sự. Bây giờ là kết
quả. Các « xã hội dân sự » đó có giúp gì được vào công cuộc dân chủ hóa
chăng ? Có hai cách trả lời. Cách thứ nhất lạc quan : thế giới Ả Rập có vẻ
đi vào một tiến trình tích cực của hai phát triển song song, về xã hội dân
sự và về dân chủ. Tuy đang còn phôi thai, khi lên khi xuống, khi nắng khi
mưa tùy thời tiết chính quyền, xã hội dân sự đã sống lại, đời sống chính
trị đã mở ra, các đảng phái chính trị mọc thêm, bầu cử được tổ chức,
Quốc hội không phải chỉ có một thành phần, cạnh tranh bắt đầu có, ít
nhất cũng giữa bảo thủ và tiến bộ trong lòng các lực lượng Hồi giáo, phụ
nữ được bầu vào các cơ quan dân cử. Trong vài nước, cuộc chơi tay ba Nhà
nước / xã hội dân sự / xã hội tôn giáo cổ truyền đã loại ra khỏi vòng chiến
xã hội dân sự, nhưng trong vài nước khác, như Jordanie, Koweit, Yémen,
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Liban, con đường dân chủ hóa sáng sủa hơn, xã hội dân sự thương thuyết
với Nhà nước để làm cải cách và đọ sừng với quá khích không cho lấn tới.
Cách trả lời thứ hai thận trọng hơn. Tính cách đa nguyên vừa nói rất
hạn chế, bị kiểm soát chặt chẽ, hữu danh vô thực. Đây chưa phải là dân
chủ hóa mà chỉ là mở dây thòng lọng cho dễ thở, libéralisation. Cũng
chẳng phải xã hội dân sự là đầu mối của thay đổi ; thay đổi phát xuất từ
chính sách của nhà cầm quyền dù ở Ai Cập, ở Jordanie, ở Koweit, ở
Tunisie hay ở Maroc, tùy lúc mà thắt hay mở : cái thòng lọng mở ra chính
là để tránh dân chủ hóa. Nếu so sánh với chính sách mở thòng lọng tương
tự trước đây ở các nước Nam Mỹ - Brésil, Uruguay, Chili - tiến trình đang
diễn ra ở các nước Ả Rập cũng giống như cô gái đẹp ngủ trong rừng dụi
mắt thức dây nhưng bàng hoàng chẳng biết có ai hôn chưa.
***
Bây giờ, tôi nói về xã hội dân sự ở một nước gần chúng ta hơn, cũng
Hồi giáo nhưng ở Đông Nam Á với chúng ta : Indonesia. Ai cũng còn
nhớ, nước này lật đổ Suharto năm 1998, vẫy tay từ giã độc tài, hồ hởi bước
vào con đường dân chủ hóa. Trong suốt giai đoạn quyết liệt đó, bốn chữ
xã hội dân sự được thêu trên lá cờ tiên phong của phe xung kích, nỏ thần
bắn vào Nhà nước độc tài và con mãng xà Thị Trường. Kinh nghiệm sau
đó cho thấy anh hùng dân tộc xã hội dân sự có cái tên để gọi mà không có
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cái mặt rõ ràng để chụp hình : ông gồm những ai ? Ai là các nhóm xã hội
cầm đầu cải tổ ?
Suharto lên cầm quyền năm 1965, sau một cuộc đảo chánh tắm máu.
Đảng Cộng sản đang mạnh thế kia bị đứt phứt cái đầu. Ai bênh vực hai
bàn tay sắt của ông có thể nêu thành tích kinh tế thực hiện được sau 33
năm ròng chuyên chế : Tổng sản lượng quốc nội (GDP) tăng trưởng trên
7% mỗi năm, lợi tức đầu người tăng lên mười lần, số lượng người nghèo
giảm từ 60% xuống 11%. Tăng trưởng kinh tế đưa đến những thay đổi
cấu trúc trong toàn thể xã hội, nhất là sự lớn mạnh của khu vực tư. Lúc
đầu, phát triển dựa trên tư bản Nhà nước và các nhà kinh doanh kề cận
chính quyền ; sau, Nhà nước cho phép các tập đoàn lớn hoạt động, do
người Hoa điều khiển, làm ăn chung với giới quân nhân và với một nhúm
thế lực gân cốt trong đó có gia đình Suharto. Tuy vậy, cùng với phát triển
kinh tế, các nhà kinh doanh nhỏ cũng được dịp phất lên - một cách lương
thiện hơn - và khu vực tư, từ phía dưới, vươn lên, trổ nhánh, đa dạng.
Một thị trường xuất hiện, mức tự chủ càng ngày càng cao.
Song song với việc lớn mạnh của khu vực tư, Nhà nước thu hẹp bớt
lĩnh vực của mình, không phải chỉ vì cái luận lý hễ « tư » lớn thì « công »
nhỏ, mà còn vì sức ép của các tổ chức tài chánh quốc tế mà thánh kinh là
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chủ nghĩa tự do. Toàn cầu hóa đòi hỏi phải giới hạn các biện pháp bảo vệ
thương mại, rút bớt các trợ cấp, mở toang cửa ngỏ, buồng the.
Tư hữu hóa và cách mạng ngân hàng làm thay đổi bộ mặt kinh tế : kể
từ 1988, ngân hàng tự do sáng lập, sinh sản rất nhanh. Nhưng tham
nhũng sinh con đẻ cái còn nhanh gấp bội, làm yếu Nhà nước. Đồng thời,
các tập đoàn kinh tế gốc Hoa, trước đây nằm dưới quyền sinh sát của
Suharto, bây giờ mình đồng da sắt, trở mặt đương đầu chủ cũ ở khúc
ngoặc 1997-98, giữa cơn khủng hoảng Á châu, lúc đồng roupie trượt giá
như bôi mỡ, thị trường chứng khoán hối hả trụt theo.
Về mặt xã hội, chính sách phát triển kinh tế từ phía trên Nhà nườc
cũng đưa đến nhũng thay đổi rộng lớn, nhất là sự xuất hiện của những
tầng lớp xã hội mới, đặc biệt là giai cấp tư sản : tiểu tư sản quan chức
hành chánh, tiểu tư sản quan chức chính trị, tư sản kỹ nghệ, tư sản tài
chánh ... Kỹ nghệ hóa làm phát sinh giai cấp công nhân càng ngày càng
đông ; cách mạng xanh làm mọc ra những tầng lớp nông dân mới. Tất cả
các tầng lớp xã hội mới đó làm thay đổi tương quan lực lượng giữa giới
công chức và giới « dân sự ». Dân chúng không còn bị thôi miên nữa vì
hào quang của binh phục hoặc của chức tước bàn giấy, bây giờ ngoảnh
mặt nhìn về phía xu hào rổn rảng của các nhà kinh doanh tư. Xã hội nói
chung chiếm được một vị thế tương đối tự chủ đối với Nhà nước nhờ
53 | 402

bước chân đi lên của thị trường cùng lúc với bước chân đi xuống của
những thế lực địa phương cổ truyền. Nhà nước độc tài Suharto làm nảy ra
nhiều nhóm xã hội có khuynh hướng, nếu không phải là dân chủ thì ít ra
cũng tự do phóng khoáng. Nhưng đó có phải thực sự là xã hội dân sự
không ?
Đúng hơn, cảnh sắc xã hội mới ở Indonesia vẽ ra một xã hội tư sản
trong đó hoạt náo nhất là các tân phú gia, les nouveaux riches, sống trong
các đô thị được chia khu vực tùy mức giàu sang, tùy kiểu sống mới. Khái
niệm căn bản được nói nhiều trong những năm 80 là « giai cấp trung
lưu ». Tranh luận diễn ra trên thái độ của giai cấp then chốt đó : họ sẽ ngả
theo ai, theo gió dân chủ phiêu lưu hay theo quạt nồng ấp lạnh yên ổn của
Suharto ?
Giữa lúc trung lưu đang lừng khừng như thế giữa hai hấp lực thì sự
biến Đông Âu bùng lên, lan ảnh hưởng đến tận bàn giấy của tổng thống.
Dù chỉ là hình thức thôi, Suharto mở dây thòng lọng : trí thức Indonesia
nhanh chóng so sánh xứ sở của mình với tình trạng Đông Âu, thấy sao
chẳng đẻ sinh đôi mà giống nhau, cũng Nhà nước béo phệ, cũng xã hội
dân sự xương bọc da. Nhưng ảnh hưởng chẳng phải chỉ đến từ phía Đông
Âu mà còn từ phía Hồng Mao, từ các đại học Mỹ, lò xuất thân của các trí
thức mới, cậu ấm cô chiêu trung lưu, đầu óc đầy lý tưởng trong sáng và
54 | 402

đầy tam tự kinh « civil society ». Tay trong tay, lòng bên lòng với các Phi
Chính Phủ Anh-Mỹ, Hà Lan, Đức, Đan Mạch-Na Uy-Thụy Điển, họ
khám phá thiên đường tưởng tượng của chủ nghĩa tân tự do, đánh cuộc
trên khả năng sáng tạo của các tập thể quần chúng ở gốc ngọn cỏ. Họ
buộc ông vua Nhà nước phải trở về nằm đúng chỗ mà ông phải nằm trên
long sàng, nhường chỗ mà ông phải nhường cho bà hoàng hậu thị trường.
Tư hữu hoá và phi điều tiết (dérégulation) phải đóng khung Nhà nước vào
nhiệm vụ giữ nước, giao phó cho xã hội dân sự - nghĩa là các đoàn thể những nhiệm vụ quản lý khác. Nhà nước tốt là Nhà nước tý hon, tức là
Phù Đổng Thiên Vương lúc chưa vươn vai.
Nhập cảng nguyên si, khái niệm civil society chẳng có gì là Nam Dương
Quần Đảo cả lúc khởi thủy. Nhưng toàn cầu hóa tạo tính phổ thông cho
nó và gắn cho nó tiếng còi ò e của xe cứu thương lúc Nhà nước Suharto
lâm trọng bệnh. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, các tổ chức tài chánh quốc
tế buộc tổng thống đã mất hai bàn tay sắt áp dụng chương trình tân tự do
của họ - nghĩa là tạo chất sống cho xã hội dân sự và hạn chế Nhà nước.
Từ 1998 đến 2001, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế không những bắt Indonesia
phải nuốt trôi những biện pháp cải tổ cấu trúc cực kỳ khó nuốt mà còn
buộc giải tỏa cả chính sách bảo vệ thương mại. Indonesia phải há họng ra
mà nuốt nhục ba tháng một lần vì cứ mỗi ba tháng phải ký thỏa ước lại
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với Quỹ về những thực hiện cam kết, nếu không thì Quỹ cúp viện trợ tài
chánh.
Lắp ghép từ ngoại quốc, khái niệm xã hội dân sự tuy vậy cũng dần dần
thích ứng với hoàn cảnh địa phương, rồi được dùng như một khẩu hiệu
tranh đấu. Trí thức, Phi Chính Phủ, chính trị gia tập sự, sinh viên, lãnh
tụ tôn giáo, nghiệp đoàn bất hợp pháp ... tất cả những lực lượng chống
đối đó bỗng tạo ra được một khả năng thay thế với sự xuất hiện của các
chính trị gia tên tuổi, lãnh đạo các đảng tôn giáo (Abdurrahman Wahid,
Amien Rais) và của bà Magawati Sukarno rất được lòng dân. Danh từ xã
hội dân sự bây giờ được dùng để chỉ tất cả những gì không phải là Nhà
nước. Ngay cả trong Nhà nước, quân đội trở thành hạt nhân cứng đối
nghịch với công chức bây giờ được xem là « dân sự », gần gũi với civil
society. Trong ngôn ngữ chống đối, xã hội dân sự được cố ý đồng hóa với
xã hội của dân sự, nghịch với xã hội của nhà binh. Mục tiêu của phe xã
hội dân sự là tóm cổ Nhà nước để « dân sự hóa » nó, nghĩa là « văn minh
hóa » nó, và dùng nó để ... đẻ ra nó theo kiểu vòng tròn đẻ ra vòng tròn.
Chế độ tương lai sẽ là dân chủ tự do, xây dựng trên good governance để dẹp
cái nạn tam đa tham nhũng - phe cánh - họ hàng. Xã hội dân sự sẽ là tác
nhân, đầu tàu cho cải tổ, do đó phải được tăng cường sức mạnh bằng một
nội lực mà tôi không biết phải dịch thế nào : empowerment.
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Trên cội rễ đó, cây xã hội dân sự có thể chia ra nhiều nhánh mà hai
nhánh chính là « thế tục » và « Hồi giáo dấn thân ». Nhánh thứ hai chủ
trương không thể phân biệt tôn giáo và chính trị ; nhánh thứ nhất cho
rằng được và nên phân biệt. Khác nhau giữa hai nhánh, do đó, là vị thế
của Hồi giáo trong lòng xã hội dân sự. Giới Hồi giáo muốn Hồi giáo hóa
xã hội dân sự, tẩy bớt ảnh hưởng Tây phương trong đó. Họ nói : thay
vì civil society, ta hãy gọi masyarakat medina - xã hội lý tưởng ở Médine,
kinh đô của Giáo Chủ. Ở đây, cũng như ở các nơi khác, khái niệm xã hội
dân sự vẫn mờ mờ ảo ảo, vừa là phương tiện để đi đến dân chủ chưa rõ nội
dung, vừa là trạng thái lý tưởng của xã hội.Masyarakat medina vừa là cứu
cánh vừa là phương tiện.
Mờ ảo, vậy mà ai cũng nói, ai cũng nghĩ như là một dự án chính trị mà
thành phần chủ lực là giai cấp trung lưu. Rồi nói giai cấp trung lưu, ai
cũng nghĩ đến trí thức, nhà báo, nghề nghiệp tự do, doanh nhân, nhất là
bộ ba đặc biệt tích cực trong cuộc tranh hùng với Suharto : các đảng phái
chính trị dân sự, sinh viên, Phi Chính Phủ. Còn một thành phần nữa,
chẳng nghe ai xếp vào xã hội dân sự tuy là giai cấp trung lưu chính hiệu bà
lang trọc : các chú Ba Tàu. Được tuyên dương như vĩ nhân của thời đại
dân chủ, các Phi Chính Phủ bao gồm đủ loại : nhân đạo, y tế, xã hội,
bênh vực phụ nữ, môi trường, advocacy nhân quyền, chính trị, và thường
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do giới trẻ điều khiển, vì lý tưởng. Nhưng không phải ai cũng lý tưởng,
không thiếu gì PCP lập ra để làm bàn đạp cho các NGO Tây phương ráo
riết săn lùng tay chân trên khắp địa cầu.
Quan tài của chế độ Suharto được hạ huyệt tháng 5-1998. Kèn thắng
trận của xã hội dân sự thổi lên lúc các chính đảng lớn nhất, Nahdatul
Ulama và Mahammadiyah, tự xếp mình vào hàng ngũ xã hội dân sự, bên
cạnh các Phi Chính Phủ. Với cả chục triệu quần chúng, với tên tuổi chính
trị lâu đời, lại thêm được chính nghĩa Hồi giáo yểm trợ, các chính đảng đó
chở Wahid và Rais trên xe tăng, húc vảo chiếc gậy ba toong của tổng
thống, làm ngài té.
Xã hội dân sự chiến thắng ! Than ôi, khó khăn đầy dẫy. Quân đội
chống lại cải tổ, gây ra bế tắc, làm yếu Nhà nước đang lúc mà nó phải
mạnh để giữ trật tự. Xã hội xáo trộn, bất chấp kỷ cương, đốt nhà, chém
giết, cướp bóc, loạn lạc, đang lúc mà dân chủ cần yên ổn để mọc rễ.
Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội, thất nghiệp ... gây thêm căng
thẳng dân tộc, tôn giáo, đưa đến đòi hỏi tự trị lãnh thổ, ly khai Thế là xã
hội dân sự ? Thế là xã hội công dân ?
Kết luận gì đây trong trường hợp Indonesia ? Không thể có xã hội
công dân nếu không có Nhà nước xứng đáng với tên gọi. Cũng như thị
trường cần phải có nguyên tắc, cơ chế điều tiết để hoạt động đàng hoàng,
58 | 402

xã hội công dân cần một Nhà nước ổn định, vững chắc. Mặt khác, thay
đổi chế độ đòi hỏi một giai đoạn chuyển tiếp có trật tự, nếu không thì chỉ
có thay đổi từ cái xấu này qua cái xấu khác. Dân chủ hóa phải là một sự
cộng tác thực lòng giữa Nhà nước và xã hội dân sự.
***
Đó là kết luận riêng cho một trường hợp cá biệt. Bây giờ kết luận chung.
Khởi thủy của vấn đề là sự phân biệt, ở đâu cũng thấy, bao giờ cũng thấy,
giữa hai lĩnh vực công và tư trong đời sống con người . Nhưng thế nào là
công thế nào là tư, đâu là biên giới giữa công và tư, là chuyện tranh luận
liên miên, không dứt, cùng với diễn tiến của tư tưởng chính trị, nghĩa là
bao giờ cũng nhuốm đậm màu sắc ý thức hệ. Từ câu hỏi đó, học thuyết
kinh tế và chính trị ở phương Tây phát triển ra, đồng hóa tình trạng
lưỡng phân công / tư với lưỡng phân Nhà nước / xã hội dân sự hoặc công
dân. Chủ nghĩa tư bản tràn vào câu hỏi đó để tách biệt hoạt động kinh tế,
hoạt động thương mại ra khỏi lĩnh vực công, lĩnh vực Nhà nước, và tuyên
bố : lĩnh vực kinh tế không phải là lĩnh vực của Nhà nước, đó là lĩnh vực
của tư nhân, do đó thị trường thuộc vào xã hội dân sự. Song song với xác
quyết đó, chủ nghĩa tự do đưa ý thức hệ vào ngay, quả quyết rằng tự do
cạnh tranh mang lại cho xã hội dân sự khả năng tự điều tiết - với điều
kiện là không được có một can thiệp nào ngoài can thiệp kinh tế vào
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những trao đổi kinh tế. Nghĩa là Nhà nước không được can thiệp. Nói
như vậy, các lý thuyết gia của chủ nghĩa tự do mô tả đúng một thực trạng
mới, khuynh hướng mới, diễn ra trước mắt mọi người, nhưng họ không
phải chỉ mô tả, họ còn nâng sự mô tả lên thành nguyên tắc, quy luật, như
thử phát xuất từ bản chất của sự vật, của thiên nhiên, của chân lý muôn
đời. Từ đó, Nhà nước là xấu, vì cưỡng bức ; xã hội dân sự là tốt, vì tự do.
Nhà nước toàn trị xít-ta-lin góp phần đắc lực vào tín xác đó, vun bón cho
mầm mống chống đối ở Đông Âu mọc lên cành lá vào những năm 80, tạo
hứng cho những phong trào chống đối khác trên thế giới, phô trương xã
hội dân sự như phe kháng chiến, như giải pháp thay thế, như « cuộc đời
độc lập », như « cuộc đời thứ hai », như « lãnh địa song song » nói theo văn
chương của Vaclav Havel, tổng thống Tiệp kiêm cựu tù nhân ly khai.
Đứng về mặt nhận thức khoa học, không có gì lầm lẫn cho bằng, bởi vì
không thể vạch ra biên giới giữa Nhà nước và xã hội dân sự cũng như
không thể vạch ra biên giới giữa chính trị và phi chính trị. Chỉ vì chế độ
toàn trị chủ trương cái gì cũng là chính trị cả, nghĩa là cái gì cũng phải do
Nhà nước kiểm soát, cho nên phe đả kích vẽ vòng đai xã hội dân sự phi
chính trị để chống lại. Nhưng ai mà chẳng thấy chính trị xâm nhập vào
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, kể cả đời sống thường ngày ? Làm gì có
một xã hội chính trị thuần túy nằm cạnh một xã hội dân sự thuần túy ?
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Lấy đâu ra những tổ chức chính trị, khi phong trào tranh đấu lên cao, nếu
không phải từ xã hội dân sự ? Cái này từ cái kia mà ra, hai bên qua lại lưu
thông với nhau, nếu không, làm sao ông Vaclav Havel lên được tổng
thống ? Từ đó, đứng về mặt hành động chính trị, nói rằng tôi tranh đấu cho
xã hội dân sự mà thôi là « nói vậy mà không phải vậy ». Trong đầu người
nói, có hình ảnh một Nhà nước đáng ghét và hình ảnh một Nhà nước
đáng ưa. Đối tượng tối hậu của người nói là Nhà nước, không phải xã hội
dân sự, dù người đó là con châu chấu He Weifang giương hai càng trước
cổ xe tăng một cách nực cười.

Ước mơ của người viết bài này là chẳng ai đá ai cả. Tới một mức phát
triển kinh tế xã hội nào đó, chế độ chính trị không thể cưỡng lại được quy
luật tự nhiên là thay đổi theo. Chẳng lẽ thể xác thanh niên mười tám mà
cứ bận hoài quần áo mười ba ? Đừng để bên ngoài can thiệp, cũng đừng bị
động nay mở mai khép, Nhà nước hãy chủ động nắm tương lai dân chủ
cùng với sự hợp tác tích cực của xã hội dân sự. Giữa Nhà nước tham
nhũng với xã hội dân sự vô đạo đức, liên hệ nhân quả xoáy vòng tròn, đây
là nhân mà đây cũng là quả, cái này cắt nghĩa cái kia và ngược lại. Thì
cũng vậy giữa Nhà nước dân chủ và xã hội dân sự dân chủ : chỉ một Nhà
nước dân chủ mới tạo ra được một xã hội dân sự dân chủ ; chỉ một xã hội
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dân sự dân chủ mới tạo ra được một Nhà nước dân chủ. Hãy như thế với
nhau để tiến lên dân chủ, từng bước, thực lòng, thay vì đàn áp, chống đối,
hạ bệ, thay thế nhau. Phải chăng Hội Thảo này là một hình ảnh ?

Chú thích:
Tài liệu về civil society quá nhiều, xin tóm lược vài sách chính cần tham
khảo, không phân biệt quan điểm :
Về định nghĩa và lịch sử khái niệm trong học thuyết ở phương Tây, bài
viết sáng tỏ nhất, theo tác giả, vẫn là : Danièle Lochak : La socìété civile :
du concept au gadget, trong : La socìété civile, CURAPP/PUF 1986. Tác
giả là giáo sư luật có tiếng của Pháp, dạy tại đại học Amiens và Paris XNanterre. Xem các bài khác trong sách đó.
Về Phi châu, xem René Otayek : Identité et démocratie dans un monde
global, Paris, Presses de Science Po, 2000.
Câu nói của Th. Skocpol (“Bringing the State back in”) lấy trong quyển
sách cùng tên xuất bản cùng với các tác giả khác, Cambridge, CUP, 1985.
Về các nông trường tập thể (kolkhoz) ở Trung Á, xem Olivier Roy:
Kolkhoz and civil Society in the Independant States of Central Asia, trong
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: H. Ruffin § D. Waugh (eds) : Civil Society in Central Asia, University of
Washington Press, 1999.
Về chuyện “đơn đặt hàng”, chỉ đưa ra một ví dụ : dự án khổng lồ Civil
Society in the Miđle East Project, do Augustus Richard Norton điều khiển,
kéo dài trong suốt 3 năm, được Ford và Rockefeller Foundation tài trợ và
sau đó được xuất bản thành một chuỗi sách, mỗi quyển dành cho mỗi
nước. Kể thêm một ví dụ nữa : trung tâm Center for Civil Society
International do Carnegie tài trợ đã điều khiển xuất bản nhiều sách trong
đó có thể kể quyển Civil Society in Central Asia. Xem trong sách này danh
sách các Tổ chức Phi Chính Phủ (NGO) hoạt động tại Trung Á.
Tôi dùng từ “Phi Chính Phủ“ một cách miễn cưỡng, vì ai cũng biết
thường thường đàng sau các “Phi Chính Phủ “ ấy là các chính phủ. Bởi
vậy tôi gọi đùa là Phi Chính Phủ cho gọn, thay vì dài dòng “tổ chức phi
chính phủ “.
Về Viện Ibn Khaldoun ở Ai Cập : Viện này do Saad Eddin Ibrahim,
giáo sư tại Đại Học Mỹ ở thủ đô Le Caire, sáng lập và điều khiển. Tên của
Viện là Trung Tâm nghiên cứu về phát triển Ibn Khaldoun. Viện xuất bản
một tạp chí tam cá nguyệt lấy tên là Civil Society. Hoạt động của Ibrahim
tất nhiên là nhắm đả kích chính quyền hiện hữu. Nhưng chuyện đáng nói
ở đây là trí thức Ai Cập, tả cũng như hữu, không hưởng ứng bao nhiêu
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hành động của ông vì họ chống lại việc nhập cảng những giá trị từ Tây
phương. Ngoài ra, vì Viện do Mỹ tài trợ và độc lập tài chánh đối với chính
quyền Ai Cập, trí thức bản xứ, sống với đồng lương thấp kém, không khỏi
có chút tỵ hiềm. Ngày 21-5-2001, Ibrahim bị Tòa Án An ninh quốc gia
kết án 7 năm tù vì tội hoạt động nghiên cứu về dân chủ và xã hội dân sự.
Bản án bị Tòa Phá Án hủy bỏ ngày 6-2-2002. Trong khi chờ đợi xử lại,
Ibrahim được “tự do”.
Câu bình luận lạc quan “civil society in the Arab world has revitalised itself
in the last two decades “ là của Ibrahim. Về quan điểm của ông này, có thể
xem một bài viết trong International Political Science Review 19 (4) 1998,
nhan đề : The Troubled Triangle : Populism, Islam and Civil Society.
Về xã hội dân sự và Hồi giáo, xem A.R Norton (ed) đã nói ở trên, Civil
Society in the Midđle East, vol I, Leiden, E.J Brill, 1995. Xem thêm S.
Mardin, Civil Society and Islam, trong : J.A Hall (ed), Civil Society,
Theory, History, Comparison, Cambridge, Polity Press, 1995.
Cuối cùng, tạp chí Revue Internationale de Politique Comparée, Vol 9, n°
2, Eté 2002, ra một số đặc biệt về : Démocratie et socìété civile, une vue
du Sud.
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Nguồn: Cao Huy Thuần. Xã hội dân sự?. Truy cập ngày 01.12.2016.
<http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai3/200403_CHThuan.htm>
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BÀI BA

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ
Tác giả:

Jose Harris

Dịch giả:

Nguyễn Huy Hoàng

Các ý nghĩa khác biệt trong tiến trình lịch sử
Không khái niệm nào trong lý thuyết chính trị và khoa học chính trị có,
và sẽ tiếp tục có, một đặc điểm mơ hồ và khó nắm bắt như khái niệm xã
hội dân sự. Từ những ngày cuối cùng của nền cộng hòa La Mã cho đến
nay, cả thuật ngữ “xã hội dân sự” lẫn những cấu trúc thực tiễn mà nó biểu
đạt đã được các sử gia, các nhà lý thuyết, và các tác nhân đương đại hiểu
theo nhiều cách khác nhau.
Tuy nhiên, dù khác biệt về trọng tâm và chi tiết, có thể nhận ra một số
cách hiểu trong số đó đều xuất phát từ cùng một truyền thống tri thức
chung; trong khi, một số cách hiểu khác đối nghịch nhau một cách sâu
sắc và tuyệt đối, tới mức đôi khi thuật ngữ này có vẻ như thể hiện các thể
chế, giá trị, các phạm trù phân tích, và các tầm nhìn không chỉ rất khác
nhau mà còn loại trừ lẫn nhau.
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Do đó, một quan niệm truyền thống trung tâm của các tác phẩm về xã
hội dân sự đã mô tả nó có phạm vi gần như tương đương với chính phủ,
hệ thống thực thi pháp luật, và tập hợp các thể chế tạo nên “nhà nước”
(Mô hình 1). Một quan niệm truyền thống rất khác xác định xã hội dân sự
là các quyền tư hữu, chủ nghĩa tư bản thương mại, và các hệ thống hỗ trợ
về pháp lý, thể chế, và văn hóa mà chúng kéo theo (Mô hình 2). Một dòng
tư tưởng khác coi xã hội dân sự về bản chất là gồm các phong trào dân sự
và giúp đỡ lẫn nhau mang tính tự nguyện, vô vị lợi, cùng tồn tại nhưng
khá riêng biệt về đặc trưng và chức năng so với không gian của cả nhà
nước lẫn thị trường (Mô hình 3). Và trong dòng quan điểm gần nhất, “xã
hội dân sự” được xác định là sự thể hiện của các tiêu chuẩn phổ quát của
dân chủ, tố tụng công bằng, pháp quyền, và sự tôn trọng các quyền con
người (tốt hơn nên được áp đặt bằng sự thuyết phục và thẩm thấu văn
hóa, nhưng cũng được hỗ trợ bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, các
tòa án quốc tế, và đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực) (Mô hình 4).
Sự đa dạng và bất ổn đến cực đoan như vậy về ý nghĩa của thuật ngữ
này có thể khiến “xã hội dân sự” khó là một cách tiếp cận khả thi hướng
dẫn phương thức các thể chế chính trị thực sự hoạt động. Song điều này
không đúng.
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Từ những năm 1980, khái niệm cổ xưa nhưng từ lâu bị bỏ mặc này đã
được nhiều nhà phân tích chính trị ở nhiều nơi trên thế giới khám phá và
triển khai lại. Ở Đông Âu và Tây Âu, ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ, và ở châu
Phi và châu Á, việc thúc đẩy các nguyên tắc của “xã hội dân sự” đã được
kêu gọi rộng rãi như một biện pháp khắc phục mang tính chiến lược cho
các khiếm khuyết trong quản trị, văn hóa chính trị, và cấu trúc cộng đồng
của nhiều nhà nước đương đại. Những chiến lược như vậy đã giành được
sự ủng hộ một cách ngạc nhiên trên khắp phổ chính trị, trong cả môi
trường trong nước lẫn quốc tế. Từ những người tân cộng sản chủ nghĩa
tới những người theo chủ nghĩa tự do thị trường, từ những nhà hoạt động
cấp tiến tới những người bảo thủ dân sự, và từ cả những người ủng hộ và
chỉ trích “toàn cầu hóa”, có một sự tán đồng phổ biến về các mục tiêu và
giá trị được cho là đi cùng với “xã hội dân sự”.
Tuy nhiên, sự đồng thuận rõ ràng này phần lớn đã làm lu mờ sự đa
dạng và khả năng bất ổn rất rộng vẫn còn tiếp tục bao quanh ý nghĩa
chính xác và ảnh hưởng rộng hơn của thuật ngữ này. Quả thật, một số
nhà bình luận hiện đang khẳng định vai trò của “xã hội dân sự” dường
như hiểu khá rõ thực tế là trong cả quá khứ và hiện tại, thuật ngữ này đã
được áp dụng cho những thiết chế và chiến lược thường khá khác biệt so
với những thiết chế và chiến lược mà bản thân họ ủng hộ.
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Cội nguồn La Mã
“Xã hội dân sự” (civitas hay societas civilis) lần đầu xuất hiện trong ngữ
vựng của nền chính trị châu Âu trong những năm suy tàn của La Mã cộng
hòa, và sau đó trở thành một điểm tham chiếu chuẩn trong tác phẩm của
các luật gia La Mã cổ điển.
Thuật ngữ Latin societas – tạm dịch “xã hội” (không chỉ ở La Mã, mà
còn trong nhiều thế kỷ sau của lịch sử châu Âu hậu La Mã) không có ý
nghĩa xã hội học vĩ mô toàn diện mà nó có được trong các thế kỷ 19 và 20.
Một societas trong luật La Mã chỉ đơn thuần là bất cứ quan hệ đối tác dựa
trên khế ước nào được thiết lập cho một mục đích cụ thể. Sự sắp đặt đó
có thể có phạm vi và chức năng từ một mối quan hệ hôn nhân giữa chồng
và vợ, tới một hiệp hội doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân quy mô lớn.
“Xã hội” lớn nhất và quyền lực nhất ở La Mã hay ở bất kỳ nền văn hóa
chính trị nào khác được xem là thứ tồn tại để quản lý các vấn đề công và
để ban hành và thực thi pháp luật; đó là civitas, societas civilis, hoặc “nhà
nước” theo cách gọi của các thế hệ sau này. Hơn nữa, mặc dù quyền lực
nhà nước ở La Mã thường có tiếng là được vận hành như lãnh địa riêng
của các triều đại cá nhân, một quan niệm khác biệt đã được gợi mở bằng
chính tính từ civilis.
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Societas civilis thể hiện một trường đời sống công trung lập có các thành
viên về nguyên tắc được xác định không phải bằng bộ lạc hay gia tộc, mà
bằng tư cách công dân hoặc tình trạng trước pháp luật (mặc dù trong thực
tiễn La Mã thường nhật, các mối quan hệ và lợi ích gia tộc thường có ảnh
hưởng mạnh mẽ tới các mối quan hệ và lợi ích công dân).
Cicero và những người khác bảo vệ các chủ đề “cộng hòa” đã sử dụng
thuật ngữ này theo ý nghĩa này. Cụ thể, đó là một hệ thống chính phủ
tuân thủ các nguyên tắc và quy định có sẵn, áp dụng công bằng cho mọi
công dân, không lệ thuộc vào những ý tưởng ngẫu nhiên của một Pompey
hay Caesar nào đó. Đây là cách sử dụng tiêu chuẩn của thuật ngữ này
trong suốt thời kỳ đế quốc La Mã. Tuy vậy, trong suốt nhiều thế kỷ, khái
niệm về một societas civilis cũng bắt đầu bao hàm cả những người không có
tư cách công dân La Mã, do sự mở rộng liên tục của quá trình giao
thương đã đem một số lượng lớn người di cư trên khắp thế giới Địa
Trung Hải vào phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự La Mã. Chính vì
vậy, trong khi tư tưởng chính trị La Mã hình thành một cách vững chắc
quan niệm lâu dài về xã hội dân sự như một nhà nước tuân thủ luật pháp
(Mô hình 1), thì nền luật họcvà pháp luật dân sự La Mã cũng đã gieo hạt
giống cho những gì mà trong nhiều thế kỷ sau của lịch sử châu Âu đã trở
thành một quan niệm thay thế về xã hội dân sự như một không gian đặc
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trưng của sở hữu tư nhân, kinh doanh, và thương mại(Mô hình 2)
(Ehrenberg 1999, 19–27; Justinian 1985).

Khái niệm của sự giải thoát khỏi giáo hội chuyên quyền
Cả hai tầm nhìn về xã hội dân sự phần lớn đã bị thay thế (cùng với bất kỳ
tham chiếu rõ ràng còn sót lại nào về thuật ngữ này) bởi các khái niệm
khá khác biệt về các vấn đề công và quyền lực chính trị thịnh hành ở châu
Âu sau sự tan rã của chế độ La Mã.
Trên khắp Tây Âu, sự thống trị của phương thức tổ chức chuyên quyền
và tự quản của hầu hết các xã đoàn giáo hội, quân sự, dân sự và nghề
nghiệp riêng biệt (vốn đặc biệt mâu thuẫn với pháp luật dân sự La Mã)
phát triển mạnh mẽ và thống trị đời sống công cộng và kinh tế; trong khi
trong nhiều thế kỷ, vị trí và tính chất của quyền lực dân sự tuyệt đối luôn
là đối tượng tranh chấp giữa các lãnh chúa, hoàng đế vương quyền phong
kiến và giáo hội Công giáo. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà trong thế
kỷ 14, khi một số nhà lý thuyết bắt đầu tìm kiếm một khái niệm mới về
quyền lực chính trị có thể vượt qua hoặc bỏ qua những xung đột này, họ
quay sang mô hình “xã hội dân sự” trước kia như một không gian trung
lập của hiệp hội chính trị, dựa trên hợp đồng tự do và sự đồng thuận giữa
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các công dân mà không dựa trên bản sắc tôn giáo, sự ràng buộc của lòng
trung thành phong kiến hoặc vũ lực đơn thuần.
Ở giai đoạn này chưa có đề xuất rằng tôn giáo có tổ chức nên rút khỏi
không gian công cộng, mà chỉ đơn giản là cần có sự tách biệt về mặt chức
năng giữa “xã hội tôn giáo” và “xã hội dân sự”, trong đó xã hội tôn giáo
được hưởng sự bảo hộ về chính trị, pháp lý, và vật lý để đổi lại sự ủng hộ
về đạo đức, văn hóa, và tâm linh cho xã hội dân sự (Black 1984; Ehrenberg
1999, 45–57; Figgis 1907, 31–54).
Các cuộc chiến tranh tôn giáo và các cuộc nội chiến định kỳ tàn phá
châu Âu trong thế kỷ 16 và 17 có thể gợi ý rằng dù tầm nhìn của các nhà
lý thuyết chính trị là gì thì khái niệm “xã hội dân sự” như một trường
trung lập của không gian công cộng vượt lên các bản sắc nhỏ hơn hoặc đối
lập chủ yếu vẫn là vô hiệu.

Trỗi dậy cùng Kỷ Phục Hưng
Thế kỷ 17 đã chứng kiến những bước phát triển lớn trong việc định nghĩa
và kết tinh hóa “xã hội dân sự” như một ý tưởng trừu tượng về chính trị,
pháp lý, và quy phạm (và cũng có thể sơ sài hơn, như một hướng dẫn thực
hành chính trị). Sự thành lập các giáo hội nhà nước, đứng đầu là các nhà
cai trị thế tuc, và các nguyên tắc của “sự khoan dung” (cho phép đa
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nguyên niềm tin tôn giáo) đã được một số người đương thời khắc họa như
những nguyên tắc thúc đẩy và thể hiện quan trọng của “xã hội dân sự”
(Figgis 1916, 94-115).
Sự hồi sinh dần dần của mối quan tâm về pháp luật dân sự La Mã, và sự
thâm nhập của nó vào tư tưởng chính trị đương thời đã tăng cường đáng
kể khái niệm về thẩm quyền dân sự như một không gian phi cá nhân được
điều chỉnh bằng pháp luật, thay vì – hoặc ít nhất là bên cạnh – một hệ
thống cấp bậc lòng trung thành giữa các cá nhân với đỉnh điểm là một bậc
quân vương.
Ở Anh, tác phẩm của các khế ước gia – Richard Hooker, Thomas
Hobbes, và John Locke – đã củng cố vững chắc khái niệm “xã hội dân sự”
như quyền lực chính trị ổn định và thực thi pháp luật hiệu quả (Hooker
1977, 95–149; Hobbes 1952, 1983; Locke 1965). Với Thomas Hobbes, “xã
hội dân sự” (tức là một chính phủ dân sự có khả năng thực thi pháp luật)
đã duy trì sự tồn tại của chính “xã hội” (xã hội ở đây không phải là toàn
bộ các thành phần được vạch ra trong dòng quan điểm ngày nay, mà là
“tính xã hội” hay việc các công dân đến với nhau vì nhiều mục đích trong
các nhóm nhỏ) (Hobbes 1952, 1983; Locke 1965, 367–8). John Locke,
không như Hobbes, cho rằng “Nhân dân” (tức là một tập hợp gồm những
người tương tác với nền chính trị bên ngoài) vẫn có thể tồn tại ngay cả khi
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“Xã hội Dân sự” (tức cơ thể chính trị) sụp đổ. Nhưng ngay cả Locke cũng
cho rằng sự tồn tại xã hội tập thể như vậy chỉ có thể diễn ra trong thời
gian ngắn, trừ khi một xã hội dân sự mới, tức là các thể chế lập pháp và
quản trị và các cơ quan thực thi pháp luật, nhanh chóng được tái lập
(Locke 1965, 476–7).
Trong tác phẩm của những tác gia này, các thuật ngữ “xã hội dân sự” và
“xã hội chính trị” không tương phản mà được sử dụng thay thế lẫn nhau.
Tác phẩm của các khế ước gia cũng nhấn mạnh rằng một “xã hội dân sự”
hiệu quả không nhất thiết phải là một xã hội Cơ đốc: ví dụ, các chính phủ
Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc hoàn toàn có năng lực cấu thành các “xã hội
dân sự”, miễn là họ duy trì hòa bình, hành động một cách công bằng, và
tuân theo luật tự nhiên.
Ngược lại, chế độ của Louis XIV ở Pháp (được công nhận rộng rãi là
quốc gia “văn minh” nhất ở châu Âu) được các tác gia người Anh phân
loại là “không phải một xã hội dân sự”, do các công dân của nó có thể bị
bắt giam một cách tùy tiện mà không qua xét xử và những sự nhượng bộ
trước đây dành cho đa nguyên tôn giáo đã bị bãi bỏ sau việc thu hồi Chỉ
dụ Nantes (Locke 1965, 454, 459, 476–7).
Mô hình “xã hội dân sự” này – không phải là tự cứu tự nguyện, hay
hành động cộng đồng, hay một không gian công cộng “phi chính phủ”,
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mà là một nhóm thể chế có chức năng của một nhà nước ban hành, thực
thi, và tuân thủ luật pháp – rất phổ biến trong tư tưởng chính trị Anh, và
ở một mức độ thấp hơn trong tư tưởng chính trị châu Âu, tới tận giai
đoạn cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Trái ngược với nhiều quan niệm gần đây, quan điểm này về xã hội dân
sự đã được chia sẻ bởi nhiều lý thuyết gia nổi bật theo tư tưởng tự
do truyền thống tại Anh như Locke, Adam Smith, Adam Ferguson, I. S.
Mill, Lord Acton, và T. H. Green; và nó tương tự như ý nghĩa của khái
niệm về một “société civile”, vốn bắt nguồn từ Rousseau và được phát
triển trong Cách mạng Pháp và dưới chế độ của Napoleon (Harris 2003,
23–9). Trong dòng quan điểm phổ biến này có rất nhiều sự khác biệt về
trọng tâm và chi tiết. Các tác gia người Anh chủ yếu coi xã hội dân sự
như một khuôn khổ chính trị cho phép và khuyến khích sự đa dạng và tự chủ
hiệp hội trên diện rộng, trong khi đó các nhà lý thuyết xã hội dân sự người
Pháp nghiêng nhiều hơn theo hướng nhấn mạnh sự bình đẳng và thống nhất
dưới sự bảo trợ bao trùm của chính quyền trung ương và Bộ luật Napoleon
(Acton 1862, 2–25).
Tuy nhiên, cả truyền thống Anh và Pháp đều tiếp tục xác định xã hội dân sự
là không gian của chính phủ và nhà nước; trong khi đời sống xã hội và hiệp hội
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tự nguyện gần như luôn được xem là kết quả có lợi của xã hội dân sự, mà
không phải là biểu hiện đặc trưng của nó.

Cách hiểu sai của Karl Marx?
Từ giữa thế kỷ 18 trở đi đã có lác đác dấu hiệu về sự chuyển dịch nội hàm
và ngữ nghĩa trong sự hiểu biết chính trị-pháp lý từ lâu về thuật ngữ này.
Thay đổi quan trọng nhất trong số đó diễn ra ở Đức, nơi một số chuyên
gia bắt đầu mô tả “xã hội dân sự” như một ý tưởng vĩ đại, những người
khác lại coi nó là thứ gì đó thiếu sót và hạn chế hơn nhiều, so với những
công thức cổ điển và “cận đại” của nó.
Sự chuyển dịch theo hướng đầu tiên thể hiện rõ trong các tác phẩm của
Immanuel Kant, ông đã gợi ý một quan niệm về “xã hội dân sự” như một
cụm các chuẩn mực dân sự, pháp lý, đạo đức, và tầm nhìn chung, có khả
năng đón nhận không chỉ cư dân của bất kỳ vương quốc hoặc chính thể
nào mà còn cả toàn thể nhân loại (Reiss 1970, 41–53) (Mô hình 4). Và
một bước tiến theo hướng ngược lại ngày càng xác định xã hội dân sự
(bürgerliche Gesellschaft) không giống như “chính phủ” vương giả hay
hoàng thân, mà như các hoạt động bán công bán tư trong sản xuất,
thương mại, ngân hàng, và tài chính: sự chuyển dịch này có thể phản ánh
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sự hồi sinh của mối quan tâm trong nước Đức hậu Napoleon về các học
thuyết kinh tế của pháp luật dân sự La Mã.
Chính trong bối cảnh sau này một quan niệm quan trọng mới về “xã
hội dân sự” đã được Hegel và Marx phát triển; một quan niệm không đề
cập đến không gian chính trị công cộng vô tư lợi, khách quan được Cicero
và các nhà lý thuyết khế ước người Anh gợi lên, mà đề cập đến không
gian tư nhân tư lợi, cạnh tranh của nền kinh tế thương mại tư sản. Trong
các tác phẩm của Karl Marx, thuật ngữ “bürger” hay “bourgeois” mất đi ý
nghĩa “công cộng”, cổ xưa của nó về các công dân vô tư lợi, và thay vào đó
được chuyển sang loại hình kinh tế xã hội của doanh nhân “tư bản”
(Hegel 1991, 220–74; Marx 1975) (Mô hình 2).

Sự thoái trào của mối liên kết giữa “xã hội dân sự” và chính
trị
Có thể cảm nhận được những thay đổi tương tự trong các khía cạnh khác
của ngôn ngữ về xã hội dân sự. Trong tiếng Pháp, cụm từ société
civile được áp dụng cho một số nhóm, không thuộc các thể chế công cộng
và pháp lý, mà thuộc nhóm trong tiếng Anh gọi là “xã hội thượng lưu” (có
nghĩa là thế giới của salon, văn hóa, thời trang, và phép cư xử lịch thiệp)
(Harris 2003, 21–2). Tương tự, trong tiếng Anh, Pháp, và Đức, các tính từ
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“chính trị” và “dân sự” (trước đây giống hệt nhau) đã bắt đầu từ từ tách rời
nhau. “Chính trị” ngày càng có nghĩa “đảng chính trị” hay “đảng phái”,
trong khi “dân sự” được dùng để chỉ những khu vực của đời sống công
cộng nằm “ngoài” hoặc “trên” chính trị (bên cạnh những nghĩa khác).
Những sự chuyển dịch về ý nghĩa này diễn ra trong một loạt lĩnh vực:
trong sự xuất hiện ở Anh và những nơi khác lý tưởng về một “dịch vụ dân
sự” phi chính trị rõ rệt; trong việc soạn thảo “bộ luật dân sự” quốc gia; và
trong cuốn Nền dân trị Mỹ(1966) của Alexis de Tocqueville, nơi “xã hội
chính trị” (nghĩa là cuộc đấu tranh chính trị để kiểm soát chính phủ) đối
lập hoàn toàn với “hiệp hội dân sự” (nghĩa là mọi người đến với nhau
trong các nhóm tình nguyện). Tác phẩm của de Tocqueville báo hiệu sự
xuất hiện của những gì cuối cùng đã trở thành một trong những viên gạch
chính của dòng quan điểm xã hội dân sự cuối thế kỷ 19. Điều này là việc
xác định xã hội dân sự là không gian riêng biệt của chủ nghĩa vị tha, chủ
nghĩa công xã, và hợp tác tự nguyện; những chủ đề thường gắn liền với
các khái niệm về “dịch vụ công vô tư lợi”, nhưng vẫn khá khác biệt so với
các cấu trúc chính thức của chính phủ và nhà nước (Tocqueville 1966,
232–40, 671–6) (Mô hình 3).
Cho dù là do sự phai mờ của ý nghĩa “mang tính nhà nước” nguyên
thủy của thuật ngữ này, hay là do lý do nào khác, “xã hội dân sự”đã dần
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mờ nhạt trong những tác phẩm chủ đạo về lý thuyết và thực tiễn chính trị
trong những thập niên cuối thế kỷ 19. Văn hóa đậm chất tự quản, tương
hỗ, và tự nguyện của nước Anh cuối thời Victoria thường được các nhà
bình luận gần đây xác định là ví dụ kiểu mẫu của một “xã hội dân sự”
hưng thịnh, nhưng chưa bao giờ được những người thời Victoria mô tả
như vậy (và không phải là những gì họ hiểu về thuật ngữ này).
Ở Đức, nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa xét lại Eduard Bernstein đã phản
đối mạnh mẽ việc Marx hợp nhất “bürgerliche Gesellschaft” với tư lợi kinh
tế “tư sản” đơn thuần, nhưng nỗ lực của Bernstein nhằm lấy lại một khái
niệm “công cộng” hơn về xã hội dân sự (Zivilgesellschaft) vào thời điểm đó
chỉ đạt được thành công rất hạn chế (Tudor and Tudor 1988). Tương tự,
trong tư tưởng tự do và bảo thủ, ngôn ngữ về “nhà nước” ngày càng chiếm
ưu thế và lấn sang nhiều không gian khái niệm vốn thuộc về những hiểu
biết mang tính pháp lý truyền thống về xã hội dân sự. Ngay cả bộ tác
phẩm khổng lồ Anh-Mỹ đầu thế kỷ 20 về “công dân học” (“civics”) và
“công dân tốt” (“good citizenship”) nếu có cũng hiếm khi liên kết những ý
tưởng này với một khuôn khổ xã hội dân sự.
Cùng lúc đó, ở châu Âu và Bắc Mỹ, người ta ngày càng quan tâm về cái
được gọi đơn giản là “xã hội”. Từ xã hội này có vẻ rất giống, nhưng thực
tế lại mang một dải ý nghĩa rất khác, so với ý nghĩa Latin cổ của societas.
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Cho dù luôn vượt quá định nghĩa chính xác, ý tưởng “xã hội” trong ý
nghĩa mới hơn này ngày càng giống với điều gì đó tương tự như “tổng hòa
mọi vấn đề của con người”. Đây là một thực thể bí ẩn, dường như được
thúc đẩy bởi luật xã hội khách quan của riêng nó, có vẻ khá khác biệt so
với những động lực riêng của các cá nhân và so với quan niệm mang tính
duy lý và chủ đích về chính trị vốn nảy sinh từ những quan niệm truyền
thống “lấy nhà nước làm trung tâm” về xã hội dân sự (Durkheim 1938, vi–
viii; Wallas 1914, 3–29, 305–40).
Một số ít nhà lý thuyết tiếp tục bàn về “xã hội dân sự” trong đầu thế kỷ
20 (chủ yếu là các học giả “đa nguyên chủ nghĩa”, bắt nguồn từ các tư
tưởng cổ điển và pháp lý, chẳng hạn như Figgis, Maitland, Laski, và
Duguit) một cách mờ nhạt, hạn chế, và đa phần tiêu cực. Họ nhấn mạnh
rằng “xã hội dân sự” chỉ đơn thuần là một trong nhiều societas, và chức
năng duy trì luật pháp và trật tự; tuy đặc biệt nhưng có giới hạn của xã hội
dân sự không được lấn át các chức năng quan trọng không kém của các
“xã hội” tự chủ khác, chẳng hạn như các giáo hội, công đoàn, trường đại
học, hiệp hội nghề nghiệp, và các thực thể xã đoàn tương tự. Không ngạc
nhiên, phong cách lập luận khôn khéo nhưng bí ẩn này có tác động giảm
dần trong thời đại của chính trị quần chúng, bạo lực cách mạng, và chiến
tranh toàn cầu.
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Chủ nghĩa toàn trị – mồi lửa cho sự trở lại của xã hội dân sự?
Điều đáng ngạc nhiên là truyền thống của cuộc tranh luận về xã hội dân
sự lại có vai trò tối thiểu, gần như không tồn tại, trong những phản ứng
dân chủ và tự do của châu Âu trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa toàn trị.
Trong các tác phẩm chính trị của giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, ý
tưởng về một societas civilis đôi khi được tham chiếu như một liều thuốc
giải khả dĩ cho chủ nghĩa phát xít. Ví dụ, triết gia Công giáo người Pháp
Jacques Maritain đã tiếp cận mô hình của các nhà lý thuyết xã đoàn chủ
nghĩa cuối thời trung cổ, trong đó có Thomas Aquinas, người mô tả xã
hội dân sự là một quan hệ đối tác khai hóa lẫn nhau giữa Giáo hội và nhà
nước thế tục (Maritain 1938, 157–76).
Dù vậy, những tham chiếu này chỉ nằm bên lề cuộc tranh luận chính trị
chủ lưu của giai đoạn này, nơi “xã hội dân sự” (nếu có được nhắc đến)
thường có vẻ không phải là không gian công cộng khách quan, mà là hình
mẫu thể chế của sự ích kỷ tư sản cạnh tranh. Quả thật, trong nhiều thế
kỷ, mô hình kinh tế của xã hội dân sự dường như phần lớn đã xóa bỏ mọi
dấu vết của mô hình “công dân” trước đây khỏi bộ nhớ chính trị tập thể.
Từ những năm 1920 đến những năm 1960, sách giáo khoa tiếng Anh về
khoa học chính trị và xã hội đã hoặc hoàn toàn bỏ qua “xã hội dân sự”,
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hoặc chỉ đơn thuần giả định rằng ý nghĩa đúng nhất của nó là ý nghĩa mà
Hegel và Marx đã sử dụng (Laski 1938; MacIver and Page 1950).

Cùng con đường, nhưng khác mục tiêu
Như những bài viết trước, “xã hội dân sự” đã là một khái niệm tồn tại từ
thời kỳ La Mã, nhưng sự bùng nổ của các phiên bản phi Xô viết của chủ
nghĩa Marx trong những năm 1960 mới thật sự giúp hồi sinh sự phổ biến
của khái niệm “xã hội dân sự” trong cuộc sống đương đại. Đặc biệt phải
nhắc đến là bức chân dung “văn hóa” xã hội dân sự như một trụ cột của sự
thịnh vượng “bá quyền” mà tư bản chủ nghĩa có được được phát triển bởi
Antonio Gramsci (1957).
Jürgen Habermas, người gắn kết các mô hình cổ điển và Marxist về xã
hội dân sự bằng cách mô tả chúng như những hệ quả tất yếu của nhau,
trong một thế giới mà các ranh giới tiền hiện đại giữa “công” và “tư”,
“chính trị” và “kinh tế”, “khách quan” và “chủ quan” không còn được áp
dụng, nhằm đưa ra một luận đề phức tạp hơn. Diễn giải của Habermas có
tầm quan trọng đáng kể nhằm thúc đẩy sự trở lại của các công trình
nghiên cứu dài hạn về xã hội dân sự (và về tư tưởng chính trị nói chung),
nhưng lại có ảnh hưởng đương thời hạn chế, nhất là do nó chưa được dịch
sang tiếng Anh cho đến tận năm 1980 (Habermas 1962).
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Dễ tiếp cận hơn là tác phẩm của Ralf Dahrendorf (Đức), người cân
nhắc những diễn giải của Marx và Gramsci về xã hội dân sự nhưng sử
dụng chúng để chống lại những mục tiêu của cách mạng xã
hội chủ nghĩa.
Theo phân tích của Dahrendorf, chính sự phát triển và hưng thịnh của
các thể chế kinh tế và văn hóa tư sản độc lập, phi nhà nước ở nhiều
nước châu Âu (đáng chú ý nhất là ở Anh) đã giúp đạt được tự do, bình
đẳng, thịnh vượng, và hòa bình xã hội trên diện rộng. Sự thiếu vắng hoặc
kém phát triển của những thể chế tư nhân như vậy (đáng chú ý nhất là ở
Đức) cuối cùng dẫn tới bạo lực phe phái, độc tài nhà nước, và đàn áp
mang tính phát xít (Dahrendorf 1968, 128–9, 200–20).
Tham chiếu về xã hội dân sự bắt đầu có đà phát triển trong tác phẩm
học thuật những năm 1970 và những năm đầu 1980, đáng chú ý nhất là
trong cuộc tranh luận Sonderweg của Đức trong giới sử gia, và trong
những lời chỉ trích ngày càng nhiều của các nhà khoa học chính trị và xã
hội về các giải pháp “chính phủ lớn” cho các vấn đề chính sách vốn
được theo đuổi trên khắp châu Âu sau năm 1945.
Đến cuối những năm 1980, “xã hội dân sự” chính thức nở rộ trên
trường quốc tế và các cuộc tranh luận truyền thông đại chúng, do những
người bất đồng chính kiến ở Đông Âu, nhất là Ba Lan và Tiệp Khắc, bắt
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đầu nhấn mạnh sự phát triển của các thể chế công cộng, pháp
lý, và xã hội tự trị có thể hoạt động như những đối trọng với
quyền lực tự mãn của các nhà nước toàn trị (Keane 1988, 261–
398).
Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản đã mở đường cho các nước Đông Âu
tới những nỗ lực phục hồi “xã hội dân sự” trong một số ý nghĩa đã được
xác định trên đây: bao gồm việc thành lập các thể chế pháp lý và quản trị
“công bình” (tạo điều kiện cho cả các thể chế đối lập hoạt động), trong
việc loại bỏ những cấm đoán và giới hạn về các hiệp hội tự nguyện tư nhân
(có cả giáo hội và các cơ quan tôn giáo khác), và trong sự xuất hiện trở lại
của chủ nghĩa tư bản tư nhân.

Xã hội dân sự – liều thuốc cho những căn bệnh “hậu hiện đại”?
Bắt đầu như một phản ứng chống lại chủ nghĩa cộng sản, sự bùng nổ của
mối quan tâm về xã hội dân sự lại sớm thể hiện bản thân trong nhiều bối
cảnh và vấn đề xã hội khác một cách bất ngờ.
Nhiều chính trị gia Đông Âu đang cố gắng giải quyết những vấn đề của
thời kỳ hậu cộng sản bằng cách học tập theo những thiết chế “xã hội dân
sự” của các nước phương Tây. Ở Anh, Tây Âu, Hoa Kỳ, cùng nhiều nơi
khác, các nhà lý thuyết chính trị và các nhà hoạt động dân sự cũng bắt đầu
84 | 402

sử dụng dòng quan điểm về “xã hội dân sự” để diễn giải và khắc phục
những khiếm khuyết nhất định trong chính các chế độ “tự do” và “dân
chủ” của họ.
Sự phân rã của các cộng đồng đô thị và nông thôn; các phúc lợi chính phủ bị
mở rộng quá mức và thiếu hiệu quả; các vấn đề cô lập về xã hội, chủng tộc, tôn
giáo, và tình dục; mức độ bạo lực và phạm pháp gia tăng; và tỷ lệ cử tri đi bầu
và mức độ tham gia đời sống công cộng thấp – tất cả đều được chẩn đoán như
biểu hiện của sự suy giảm hoặc thiếu hụt một xã hội dân sự năng động, cùng lời
khuyến nghị về sự cần thiết phải khẩn trương phục hồi và mở rộng nó.
Do vậy mà ở Anh trong những thập niên qua, xã hội dân sự được các
chính trị gia thuộc mọi đảng phái lớn viện dẫn như một phương thuốc
cho những căn bệnh khác nhau như gia đình đổ vỡ, gian lận phúc lợi, ô
nhiễm môi trường, bạo lực giáo phái ở Bắc Ireland, và xung đột bộ lạc ở
Iraq và Afghanistan (Willetts 1994; Hague 1998; Patten 2000; Blunkett
2001; Brown 2001).
Trong lục địa, đặc biệt là ở Đức, dòng quan điểm về xã hội dân sự đi sát
hơn theo con đường Habermas đề xuất, nhấn mạnh việc giám sát dân chủ
chặt chẽ hơn đối với các thể chế công và định nghĩa pháp lý sắc bén hơn
về các quyền dân sự.
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Ở Bắc Mỹ, thuật ngữ này ít nổi bật hơn trong những bài phát biểu của
các chính trị gia, nhưng trong giới học giả và trí thức, nó đã được các nhà
tự do theo trường phái Kant, giới bảo thủ cộng đồng chủ nghĩa,
và những nhà Marxist trước đây (giờ lại diễn giải xã hội dân
sự như một điều kiện tiên quyết, chứ không phải rào cản,
của các mục tiêu giải quyết phân phối xã hội bất bình đẳng và
thay đổi cơ cấu xã hội) (Walzer 1995; Etzioni 1995; Cohen và Arato
1992).

Nỗ lực địa phương hóa làn sóng “Xã hội dân sự” kiểu Tây
Phương
Xu hướng áp dụng “Xã hội dân sự” hoàn toàn không chỉ giới hạn trong
các nước phát triển. Trong bối cảnh chung tại nhiều quốc gia thế giới thứ
ba, “xã hội dân sự” được xác định là hoạt động của rất nhiều “tổ chức phi
chính phủ”, thường được điều hành một phần bởi người Hoa Kỳ và châu
Âu, với mục đích tạo ra nhiều cấu trúc và dịch vụ mới nhằm bổ sung hoặc
thay thế những hoạt động của các chính phủ quốc gia tham nhũng hoặc
thiếu nguồn lực.
Trong tác động ngược lại, hoạt động của các “tổ chức phi chính phủ”
đem lại nhiều công thức phi Châu Âu mới của “xã hội dân sự”, được thúc
đẩy bởi các nhà tư tưởng châu Phi, châu Á, và châu Mỹ Latin. Những
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người này xác định nhiều nguyên tắc và truyền thống của xã hội dân sự (ví
dụ như chủ nghĩa vị tha, hòa giải, tính lịch sự, và sự tôn trọng pháp luật)
là một phần của những cấu trúc đạo đức và lịch sử bản địa của
riêng họ (Kaviraj và Khilnani 2001; Rowse 2003, 303–10).
Tham vọng nhất trong tất cả là những khát vọng của phong trào “Vì Xã
Hội Dân Sự Toàn cầu”, đã vận động trên nhiều mặt – thông qua các
nhóm nghiên cứu ở các trường đại học, các nhóm hoạt động gây áp lực,
các tổ chức phi chính phủ, và các thể chế quốc tế – cho sự phát triển của
một chương trình nghị sự chung về “xã hội dân sự” trong mọi môi trường
liên quốc gia có thể có, trong đó có giải quyết xung đột và tránh chiến
tranh.
Chương trình nghị sự này vạch ra một tương lai khi các tổ chức cất
tiếng nói thay mặt cho các phong trào mở, tự nguyện, và vô vụ lợi sẽ tạo
ra được một “khu vực thứ ba”, ngang hàng với các chính phủ nhà nước và
nền kinh tế quốc tế, trong tất cả các nước trên thế giới (Barber 2001–2a,b;
Keane 2003; Kaldor trong Kaldor, Anheier và Glasius 2003).
Việc “xã hội dân sự” đã chuyển dịch triệt để ý nghĩa của nó nhiều lần
trong suốt 2.000 năm trong các nền văn hóa và bối cảnh khác nhau có lẽ
là không đáng ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là ý tưởng này, được
nhen nhóm bởi một số ít luật sư và trí thức trong những ngày suy tàn của
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La Mã cộng hòa, vẫn tiếp tục cháy và bùng nổ với một mối nối rất dài
trong đầu thế kỷ 21. Tuy nhiên, sự xuất hiện trở lại mạnh mẽ của “xã hội
dân sự” trong những năm gần đây đã đặt ra tầm quan trọng của việc làm
rõ ý nghĩa mà những người liên tục viện dẫn thuật ngữ này hiểu về nó,
như một chiến lược cải cách lẫn một mô hình của nền văn minh tương lai.
Khi các phiên bản khác nhau của xã hội dân sự đụng độ, hoặc xô xát lẫn
nhau như những con tàu đi trong sương, làm thế nào công dân tích cực
hoặc nhà quan sát chính trị thờ ơ biết được ý nghĩa thật sự là gì?
Câu trả lời cho câu hỏi này không phải là vấn đề đơn giản. Kể từ những
năm 1980, đường nét của xã hội dân sự mà những người ủng hộ nó vạch
ra đã được thể hiện dưới nhiều hình thức, từ bốn mô hình chính được đề
xuất trên đây cho tới những mô hình nhỏ hơn. Do vậy mà ở một số khu
vực, xã hội dân sự được coi như sự đòi hỏi pháp luật nhà nước, các cơ
quan thực thi pháp luật, và sự giám sát các dịch vụ công mở rộng nhiều hơn
nữa để đảm bảo sự bình đẳng lớn hơn, “hòa nhập xã hội”, và hòa giải xung
đột.
Nhưng ở trong những khu vực khác nó lại được xem là chỉ dấu đến
chiều ngược lại, hướng tới việc phục hồi những cấu trúc mang tính vi mô,
tự cứu, dựa trên khu vực, thay cho những cơ chế hỗ trợ non trẻ và mang
tính điều tiết của chính quyền trung ương (Green 2000).
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Với một số nhà bình luận, sự suy giảm trên diện rộng trong nhiều nền
văn hóa “tiên tiến” về sự tham gia của công dân trong các câu lạc bộ, các
nhóm chiến dịch, các chương trình địa phương, và các xã hội tự nguyện là
chỉ số chính cho sự tan rã của xã hội dân sự (tức là “hội chứng chơi
bowling một mình” theo chẩn đoán của Putnam 2000). Nhưng với những
người khác, điều ngược lại mới là đúng: Cá nhân tự chủ, độc lập, ra lựa
chọn luân lý – không bị cản trở bởi các mối quan hệ cộng đồng đảng phái,
và chỉ ràng buộc với sự công bình khách quan của pháp luật – chính là
những gì tổ chức xã hội dân sự thế kỷ 21 hướng tới (Seligman 1995, 200–
19; Harris 2003, 7–9).
Tương tự, trong con mắt của một số chuyên gia, “xã hội dân sự” nhất
thiết kéo theo một nền văn hóa quốc gia “phổ quát” toàn diện hơn nhiều,
trong khi với những người khác nó đồng nghĩa với một nền văn hóa quốc
gia đa dạng và đa nguyên hơn nhiều. (Sự tương phản ở đây được nắm bắt
gọn ghẽ trong sự khác biệt về triết học giữa các phương pháp tiếp cận của
Pháp và Anh về các vấn đề hội nhập dân tộc và tôn giáo.)
Bản thân tôn giáo cũng có một vị thế mâu thuẫn tương tự trong nhiều
cuộc tranh luận hiện nay, một số người tham gia mô tả xã hội dân sự là
“thế tục” về bản chất (tôn giáo bị giới hạn trong một không gian hoàn
toàn “riêng tư”); trong khi những người khác nhấn mạnh mối tương quan
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chặt chẽ giữa nghi lễ tôn giáo dưới mọi hình thức (Cơ đốc, Do thái, và
Hồi giáo) và mức độ tham gia của công chúng cao trong các lĩnh vực tự
nguyện, từ thiện, “vô vị lợi” (Ireland, Israel, Bỉ, và Hà Lan là những ví dụ
nổi bật của mối tương quan này) (Barber 2002b, 8).
Tương tự, trong phong trào Vì Xã Hội Dân Sự Toàn Cầu đã có nhiều
lớp quan điểm về cách “xã hội dân sự” khớp với những nền văn hóa lịch sử
khác nhau. Những thuộc tính như dân chủ, bình đẳng giới, luật hôn nhân
tự do, và vai trò lãnh đạo của tầng lớp trung lưu có giáo dục là những điều
kiện tiên quyết tuyệt đối, hay là những vấn đề về tự chủ văn hóa nên được
coi là biến và có thể thương lượng được ở địa phương (Barber 2002b, 7–
11)?
Mối quan hệ của “xã hội dân sự toàn cầu” với bản thân toàn cầu hóa –
dù là quan hệ kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ, hay đơn thuần “Internet” – vẫn
còn gây nhiều tranh cãi, với nhiều người ủng hộ “xã hội dân sự” ghét
tương tác toàn cầu loại này trong khi lại hứng thú với những loại khác. Và
nhắc lại những nguồn gốc lịch sử của thuật ngữ này, có một số người như
Habermas và Skocpol đã nghi ngờ mạnh mẽ sự tuyệt giao của xã hội dân
sự với những mối liên hệ của nó với khái niệm truyền thống về một nhà
nước tổ chức tốt. Sự nghi ngờ này có vẻ đặc biệt thích đáng, do một khảo
sát gồm 27 quốc gia năm 2001 đã cho thấy hơn 42% thu nhập của các tổ
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chức phi chính phủ và các cơ quan “vô vụ lợi” khác trên thực tế đến từ
chính phủ và các nguồn lực từ thuế (Habermas 1962; Skocpol 1996, 19–
25; Barber 2002b, 8, 23).
Xã hội dân sự do đó vẫn còn là một ý tưởng khó nắm bắt, bất ổn, và gây
nhiều tranh cãi một cách lạ thường, khó xác định dứt khoát bằng cách
tham thiếu đến việc xã hội dân sự là gì hay không phải là gì. Người ta cũng
thường giả định rằng (dù thế nào đi chăng nữa) xã hội dân sự sẽ
không bao giờ tương thích với chủ nghĩa phát xít, phong
kiến, chủ nghĩa phụ quyền, chủ nghĩa toàn trị, bạo động, hoặc
chế độ mafia địa phương. Nhưng mỗi mô hình trong bốn mô hình
nêu trên lại thường gắn kết với một trong những cấu trúc xã hội được cho
là đối nghịch này. Như một người tham gia vào một diễn đàn gần đây đã
nói: “Ở quê hương tôi, Ku Klux Klan là một phần của xã hội dân sự.
Phong trào này phi chính phủ, phi lợi nhuận, dựa trên hội viên, dân chủ
nội bộ … và các thành viên đều làm việc nhiệt tình trên cơ sở tự nguyện
để thúc đẩy sứ mệnh của tổ chức”.
Cũng khó khăn không kém nếu muốn xác định chính xác vị trí của xã
hội dân sự trên bất kỳ trục khái niệm nào, từ một nền kinh tế kế hoạch
tới chủ nghĩa tư bản tự do kinh tế, từ chủ nghĩa phổ quát văn hóa tới chủ
nghĩa đa nguyên văn hóa, từ “các quyền con người” đối với các nguồn lực
cơ bản tới các quyền tư hữu, hay từ mô hình nhà nước “can thiệp” tới mô
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hình nhà nước “tối thiểu”. Do sự tích lũy dần dần nhiều ý nghĩa khác
nhau qua nhiều thế kỷ, chúng ta cũng không thể coi xã hội dân sự như
một “hình mẫu lý tưởng” theo kiểu Weber, được thiết kế để nâng cao tri
thức thông qua những hiểu biết lý thuyết được định nghĩa sắc gọn, thay vì
với tham chiếu tới những sự kiện lịch sử chính xác. Những cách sử dụng
phổ biến hiện nay của thuật ngữ này do đó có lẽ nên được coi như một
cụm “sự tương đồng tùy chọn” chồng lấn lẫn nhau một cách lỏng lẻo,
dùng để truyền đạt một nhóm nhiều khát vọng đạo đức, văn hóa, và xã
hội, hơn là một tập hợp các khái niệm phân tích chính xác trong khoa
học chính trị và xã hội.

Nguồn: Jose Harris. Sự phát triển của xã hội dân sự (bản dịch của Nguyễn
Huy Hoàng). Truy cập ngày 01.12.2016.
<http://luatkhoa.org/2015/10/thang-tram-lich-su-cua-xa-hoi-dan-su>
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BÀI BỐN

MỘT SỐ QUAN NIỆM CỔ ĐIỂN
VỀ XÃ HỘI DÂN SỰ
Tác giả:

Trần Hữu Quang

Trong lịch sử sinh thành của khái niệm "xã hội dân sự" nơi các nhà tư tưởng cổ
điển Tây phương, người ta có thể nhận thấy rằng diễn trình biến chuyển của
khái niệm này thực ra biểu hiện những sự thay đổi trong các quan điểm lý
thuyết về các mối quan hệ giữa các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, đặc
biệt là mối quan hệ giữa nhà nước với xã hội. Quá trình biến chuyển này xét
về đại thể đã trải qua bốn quan niệm khác nhau : từ (1) quan niệm đồng hóa
xã hội dân sự với nhà nước/quốc gia qua Thomas Hobbes, John Locke và JeanJacques Rousseau vào các thế kỷ XVI-XVIII, (2) quan niệm xã hội dân sự là
xã hội thị trường với Bernard Mandeville, Adam Ferguson và Adam Smith vào
các thế kỷ XVII-XIX, (3) quan niệm xã hội dân sự tách khỏi nhà nước với
Immanuel Kant, Benjamin Constant vào các thế kỷ XVIII-XIX, đến (4) quan
niệm xã hội dân sự là xã hội thị dân hay xã hội tư sản với Georg Hegel, Karl
Marx, Friedrich Engels và Antonio Gramsci vào các thế kỷ XIX-XX.
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T

rong tiếng Việt, các cụm từ "xã hội dân sự" và "xã hội công dân"
thường được dùng để biểu thị khái niệmcivil society trong tiếng

Anh, société civile trong tiếng Pháp, hay bürgerliche Gesellschaft trong tiếng
Đức.
Thực ra, tính từ civil (dân sự, hay dân chính, hay thuộc về lĩnh vực
công dân) có thể mang những ý nghĩa khác nhau tùy theo văn cảnh sử
dụng. Nó có thể được hiểu là đối lập với cái gì thuộc về tôn giáo
(religious), đối lập với lĩnh vực quân sự (military), hay trong luật học là đối
lập với hình sự (penal) hay thương mại (commercial), trong chiến tranh thì
được hiểu là nội chiến (civil war) đối lập với chiến tranh với ngoại bang,
hay còn có thể hiểu theo nghĩa là văn minh, lịch sự (cùng gốc với
chữ civilized) đối lập với cái gì hoang dã, thô lỗ, và cuối cùng cũng có
nghĩa là lĩnh vực dân sự đối lập với lĩnh vực chính trị (political).
Trong tiếng Đức, tính từ bürgerliche (trong cụm từ bürgerliche
Gesellschaft mà Georg F. Hegel và Karl Marx sử dụng) xuất phát từ
chữ Bürger (tương ứng với chữ bourgeois trong tiếng Pháp hay tiếng Anh)
là một thuật ngữ khó tìm được một chữ tương đương duy nhất trong
tiếng Việt, và cần được hiểu và được dịch theo từng văn cảnh, chứ không
thể chỉ đơn giản dùng chữ “tư sản”. Ở châu Âu ngày xưa,
chữ Bürger haybourgeois thoạt đầu là kẻ bảo vệ một lâu đài hay một thị tứ
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(Burg, bourg), rồi từ thế kỷ XII, trong thời trung cổ, là cư dân ở đô thị,
gần với nghĩa “thị dân”. Nó còn có nghĩa là citizen (“thường dân”) tức
những tầng lớp không thuộc hàng giáo sĩ (tăng lữ) mà cũng không phải là
quí tộc hay quan lại, nhưng có tài sản và không phải sống bằng lao động
chân tay. Nhưng, kể từ Hegel, nó lại được phân biệt với citoyen (từ La
Tinh : civis), tức với “công dân” của một “nhà nước”, xuất phát từ quan
niệm của Hegel về xã hội dân sự. Hegel coi "xã hội dân sự" là lĩnh vực
nằm ngoài nhà nước và ngoài gia đình, ông coi đây là lĩnh vực hoạt động
kinh tế-xã hội của những cá nhân với nhau, trong khi nhà nước có mục
đích cao hơn nhiều so với sự điều tiết những quan hệ giữa những cá nhân
trong xã hội dân sự. “Xã hội dân sự” biến cá nhân thành một Bürger, còn
“nhà nước” biến cá nhân thành một citoyen, tức thành một công dân của
một nhà nước nhất định như nước Pháp, nước Phổ, chứ không đơn thuần
là một Bürger (trader) có thể làm ăn buôn bán với cả người Pháp lẫn người
Phổ. Nhưng chữ Bürger trong tiếng Đức hiện nay lại chỉ có nghĩa là
“người công dân”, còn bürgerliche Gesellschaftcó nghĩa là “xã hội tư sản” hay
“xã hội dân sự”.[1]
Ở Tây Âu, thuật ngữ civil society kể từ khi ra đời tới nay thực ra là một
thuật ngữ khá mơ hồ và đa nghĩa, thậm chí có thể mang những nội hàm
trái ngược hẳn nhau, tùy theo từng tác giả vào từng thời kỳ lịch sử, và gần
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đây được cả những người phe tả lẫn phe hữu sử dụng theo những ý nghĩa
khác nhau nhằm biện hộ cho các quan điểm của mình, đến mức mà cụm
từ này gần như trở thành một thứ khẩu hiệu thời trang hay đồ trang sức !
(xem thêm Rangeon, 1986, tr. 9-10, và Lochak, 1986, tr. 44-45)
Trong các ngành khoa học xã hội, người ta thường không đồng ý với
nhau về sự tách biệt trên bình diện lý thuyết, cũng như về mối quan hệ,
giữa các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Sự biến chuyển về ý nghĩa
của khái niệm "xã hội dân sự" thực ra biểu hiện sự thay đổi trong các quan
điểm lý thuyết về các mối quan hệ này, đặc biệt là mối quan hệ giữa nhà
nước với xã hội (xem Abercrombie et al., 1988, tr. 34).
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ điểm lại các quan niệm của một số tác
giả cổ điển Tây phương về xã hội dân sự.
Theo Guy Berger, tựu trung chúng ta có thể phân biệt được sáu quan
niệm chủ yếu sau đây về xã hội dân sự (société civile) :[2]
. Trước hết là quan niệm theo truyền thống Aristoteles do Thomas
d’Aquin lấy lại và khai triển, đó là quan niệm về một tập hợp con người
hoàn chỉnh, có thể tự nuôi sống mình, mang mục tiêu đem lại hạnh phúc
trần thế cho con người và sự hòa thuận giữa các thành viên với nhau.
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. Thứ hai là các định nghĩa của Hobbes, Locke và Rousseau. Xã hội
dân sự là một tập hợp con người ở trình độ cao, phát sinh từ ý chí của các
cá nhân và được thiết lập vì lợi ích chung nhằm giúp cho các cá nhân và
gia đình thoát ra khỏi tình trạng tự nhiên (état de nature).
. Thứ ba là định nghĩa của Hegel. Xã hội dân sự là một giai đoạn của
trật tự đạo đức, được thiết lập trong kỷ nguyên hiện đại, nằm giữa tập hợp
tự nhiên là gia đình và nhà nước.
. Thứ tư là định nghĩa của Marx : đó là một xã hội phi chính trị được
cấu trúc bởi các quan hệ kinh tế và hệ thống các giai cấp.
. Thứ năm là định nghĩa của Gramsci : đó là toàn bộ các định chế và
các nhóm xã hội chi phối và thống lãnh hệ tư tưởng.
. Thứ sáu là quan niệm của các nhà tư tưởng Ba Lan khi họ phê phán
chế độ toàn trị : xã hội dân sự là toàn thể xã hội với tất cả các thành tố
của mình trong chừng mực mà những thành tố này chỉ theo đuổi những
mục tiêu tự nhiên.
Ở La Mã vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, Cicero (106-43
trước Công nguyên) đã từng dùng từsocietas civilis (tiếng La-tinh) để nói
về res publica (có nghĩa là việc công, nhà nước, hay đời sống chính trị)
hoặc nói về đô thị, xét như một thực thể được hợp nhất trong cùng một
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nền luật pháp : "Lex est civilis societatis vinculum" ("Luật pháp là sợi dây
liên kết xã hội dân sự" (De Republica, I, 32). Đối với Cicero,societas civilis là
cộng đồng được tổ chức về mặt chính trị và về mặt pháp lý, khác với nhân
loại nói chung hay xã hội con người nói chung (xem Rangeon, 1986, tr.
11).
Vào năm 1677, nhà tư tưởng người Pháp Bossuet (1627-1704) định
nghĩa cụm từ "société civile" phần nào tương tự như ý niệm của Cicero nói
trên : đó là "xã hội con người hợp nhất với nhau dưới cùng một chính
quyền và cùng các luật lệ" (dẫn lại theo Rangeon, 1986, tr. 12).
Theo François Rangeon, chúng ta cũng có thể nhận diện bốn nhóm
quan niệm khác nhau về xã hội dân sự nơi các tác giả cổ điển Tây phương
như sau : (1) quan niệm đồng hóa xã hội dân sự với nhà nước/quốc gia
(State hay État) ; (2) xã hội dân sự là xã hội thị trường ; (3) xã hội dân sự
tách khỏi nhà nước ; và (4) xã hội dân sự là xã hội thị dân hay xã hội tư
sản (Rangeon, 1986, tr. 12-27).

1. Đồng hóa xã hội dân sự với nhà nước/quốc gia
Ở đây, thoạt tiên chúng ta cần lưu ý rằng chữ État trong tiếng Pháp hay
chữ State trong tiếng Anh không phải chỉ có nghĩa là "nhà nước", mà còn
có nghĩa là "quốc gia" hay "nước". Vì thế, quan niệm coi xã hội dân sự
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như đồng hóa với État hay State ở đây là hiểu theo nghĩa rộng, chứ không
phải là "nhà nước" theo nghĩa là một bộ máy chính quyền.
Khái niệm xã hội dân sự trong thế kỷ XVII ở Tây Âu gắn liền chặt chẽ
với những ý niệm liên quan tới quốc gia, dân tộc hay tổ quốc (xem
Rangeon, 1986, tr. 18). Theo Z.A. Pelczynski, với tư tưởng đề cao ý niệm
quốc gia-dân tộc (nation-state) và chủ nghĩa quốc gia (nationalism), giai
cấp tư sản Âu châu vào các thế kỷ XVIII và XIX đã khai triển ý niệm xã
hội dân sự trong các phân tích triết học và chính trị học, và quan niệm
rằng xã hội dân sự cần được xem như một yếu tố hiện đại quan trọng
nhằm thực hiện một nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa trong
khuôn khổ nền dân chủ tự do quốc gia.[3]
Nhà chính trị và nhà tư tưởng người Anh Thomas Hobbes (15881679) được coi là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ "xã hội dân sự"
(societas civilis) theo nghĩa đối lập với "tình trạng tự nhiên" (status naturae)
trong quyển De Cive xuất bản năm 1649. Trong quyển Elements of
Law (1640), Hobbes đã sử dụng cụm từcivil society để dịch chữ Hy
Lạp polis (đô thị) : nhưng theo Hobbes, khác với đô thị Hy Lạp cổ, "xã
hội dân sự" không phải là một xã hội tự nhiên, mà ngược lại, là kết quả
của một sự sáng tạo, một sự quyết định của các cá nhân nhằm mục tiêu
tạo nên một trật tự chính trị ổn định và thuận hòa. Hobbes phân biệt "xã
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hội dân sự" một mặt với tình trạng tự nhiên trong đó "mọi người chống
lại mọi người" (Bellum omnium contra omnes), và mặt khác, với những xã
hội tự nhiên mà Hobbes cho là được cấu tạo nên bởi các gia đình (xem
Rangeon, 1986, tr. 11-12).
Nhà luật học và sử học người Đức Samuel Pufendorf (1632-1694)
trong quyển De jure naturae et gentium(Bàn về luật pháp của tự nhiên và
của người dân) đã phát triển ý tưởng của Hobbes và đồng hóa xã hội dân
sự với nhà nước/quốc gia (Rangeon, 1986, tr. 12).
Cũng đi theo chiều hướng của Hobbes và Pufendorf, nhà triết học
người Anh John Locke (1632-1704) cũng phân biệt giữa xã hội dân sự vốn
là cái "được thiết lập", "được cấu tạo", với tình trạng tự nhiên vốn là nơi
chứa đựng nhiều cái xấu. Tuy nhiên, nếu Hobbes coi xã hội dân sự có mục
tiêu đầu tiên là đảm bảo sự thuận hòa và sự an ninh cho các thành viên,
thì Locke lại coi "mục tiêu chính yếu [của xã hội dân sự] là bảo vệ quyền
sở hữu" (Of political or civil society, 1690). Như vậy, theo Locke, "xã hội
dân sự", ngoài trật tự pháp lý(hay chính trị, như trong định nghĩa của
Hobbes), còn mang ý nghĩa của một trật tự kinh tế (Rangeon, 1986, tr.
13-14).
Tương tự như Hobbes và Locke, nhà triết học Pháp Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778) cũng gắn liền xã hội dân sự với nhà nước/quốc gia,
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nhưng nhấn mạnh thêm khía cạnh sở hữu tư nhân : "Người đầu tiên nào
có một miếng đất rào kín và biết nói được rằng đất này là của tôi... thì đó
là kẻ sáng lập thực thụ của xã hội dân sự" (Discours sur l'origine et les
fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755) (dẫn lại theo Rangeon,
1986, tr. 14).

2. Xã hội dân sự là xã hội thị trường
Năm 1714, Bernard Mandeville (1670-1733), một nhà tư tưởng gốc Hà
Lan sinh sống ở Anh, xuất bản tác phẩm The Fable of the Bees (Ngụ ngôn
về những con ong), trong đó ông đưa ra một quan niệm mới về xã hội dân
sự, coi đây là nơi của các lợi ích và các nhu cầu. P.F. Moreau viết như sau :
"Theo Mandeville, thuật ngữ xã hội dân sự vốn từ lâu được coi là đồng
nghĩa với xã hội chính trị có xu hướng tách ra khỏi ý nghĩa này và biểu thị
vô số những mối quan hệ trao đổi, tiêu thụ và lợi ích vốn được coi là dệt
nên mạng lưới xã hội".[4]Luận điểm chính của Mandeville là cho rằng :
lợi ích chung có thể đạt được mà không phụ thuộc vào ý muốn riêng của
các cá nhân ; mỗi người theo đuổi lợi ích riêng của mình và qua đó, góp
phần vào lợi ích của mọi người mà không hề mong muốn.
Adam Ferguson (1723-1816), một nhà tư tưởng người Anh, cho rằng
xã hội dân sự là "kết quả của hoạt động của con người, chứ không phải
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của ý định của con người" (An Essay on the History of Civil Society, 1767).
Ông còn coi "civil society" là một trạng thái của "tính văn minh" (civility)
và là kết quả của quá trình văn minh hóa (civilization), trái với xã hội thô
lỗ, man rợ trong một tình trạng chuyên chế (despotic state) (xem
Abercrombie et al., tr. 34). Cả Mandeville và Ferguson đều cho rằng xã
hội dân sự không xuất phát từ sự chủ định của con người, mà là từ sự vận
động tự phát của các lợi ích, các nhu cầu và các tham vọng của con người.
Ở đây, chúng ta thấy thuật ngữ xã hội dân sự đã chuyển từ khái niệm "xã
hội dân sự mang tính quốc gia/nhà nước" (société civile étatique) nơi những
tác giả như Hobbes hay Locke, sang khái niệm "xã hội dân sự mang tính
thị trường" (société civile commerçante hay marchande) (Rangeon, 1986, tr.
17).
Nhà triết học và kinh tế học người Anh, Adam Smith (1723-1790),
trong quyển An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations (Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của sự thịnh vượng của các
quốc gia) (1776) không lần nào sử dụng thuật ngữ "civil society" mà chỉ
dùng gọn chữ "society", có lẽ vì muốn tránh né tính từ "civil" vốn lúc ấy có
thể gây hiểu lầm vì còn mang nặng hàm ý quốc gia/nhà nước. Tuy vậy,
theo Pierre Rosanvallon, chúng ta có thể hiểu "xã hội" mà Smith nói tới
chính là "xã hội dân sự" (dẫn lại theo Rangeon, 1986, tr. 17). Adam Smith
102 | 402

hiểu đây là một xã hội của sự trao đổi thương mại, một cơ chế trong đó
các lợi ích tự chúng phối hợp hài hòa với nhau ngoài ý muốn chủ định của
các cá nhân. Xã hội này có những qui luật riêng của nó, đó là những qui
luật của lợi ích riêng tư, của sự trao đổi, của các nhu cầu, mà nhà nước
hoàn toàn không nên can thiệp vào. Theo Adam Smith, nhà nước chỉ có
ba chức năng hay ba "bổn phận" chính : bảo đảm an ninh đối với bên
ngoài, duy trì trật tự đối với bên trong, và "đảm đương một số công trình
công cộng" mà tư nhân không thể đảm đương nổi (Rangeon, 1986, tr. 1718).

3. Xã hội dân sự tách khỏi nhà nước
Khác với nhiều nhà tư tưởng của thế kỷ XVIII vốn chỉ chú trọng tới khía
cạnh kinh tế của xã hội dân sự, nhà triết học Đức Immanuel Kant (17241804) nhấn mạnh tới khía cạnh pháp lý. Ông cho rằng xã hội dân sự là
lĩnh vực của luật pháp, kể cả công pháp lẫn tư pháp. Ông viết trong công
trình Schriften zur Rechtstheorie(Những bài viết về lý thuyết pháp quyền) :
"Những thành viên tập hợp trong xã hội ấy (societas civilis), nghĩa là trong
đô thị, nhằm vào pháp chế, thì được gọi là công dân". Ông còn nói thêm
rằng "xã hội dân sự [đảm bảo] cái của-tôi, cái của-anh, bằng các luật lệ
nhà nước".[5] Còn trong quyển Kritik der Urteilskraft (Phê phán năng lực
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phán đoán) (1790), Kant đã mô tả như sau về xã hội dân sự : "... việc sắp
xếp các mối quan hệ giữa con người với nhau, sao cho pháp quyền
(gesetzmässige Gewalt) trong một cái toàn bộ - mà ta gọi là Xã hội dân
sự (bürgerliche Gesellschaft) - đối lập lại sự lạm dụng của các quyền
tự do đang xung đột nhau ; và, chỉ trong một xã hội như thế, sự phát
triển tối đa những tố chất tự nhiên mới diễn ra được."[6]
Trong thế kỷ XVIII, chính nhờ sự phát triển của các bộ luật, nên khái
niệm xã hội dân sự bắt đầu có cơ sở cắt đứt sợi dây để thoát ra khỏi ý
niệm nhà nước/quốc gia, và kể từ đây, người ta thấy xuất hiện cặp khái
niệm đối lập dân sự/chính trị (civil/politique) – khác hẳn quan niệm về sự
đồng hóa giữa xã hội dân sự với xã hội chính trị hay với nhà nước/quốc gia
như trước kia. Tác giả thể hiện rõ sự đoạn tuyệt này là nhà chính trị và
nhà tư tưởng người Pháp-Thụy Sĩ Benjamin Constant (1767-1830). Sự
xuất hiện của xã hội dân sự trong tư thế độc lập với nhà nước chính là
một trong những điểm đặc trưng nhất của xã hội theo nền kinh tế tự do.
Trong quyển De la liberté chez les Modernes (Bàn về tự do nơi các nhà tư
tưởng cận đại), B. Constant tin tưởng rằng xã hội dân sự hoàn toàn có thể
tồn tại tự nó, và ông đề cao quyền tự do dân sự (tức là quyền "được yên ổn
hưởng quyền độc lập cá nhân"), cho rằng nó quan trọng không thua kém
gì so với các quyền tự do chính trị. Khác với nhiều tác giả trước, ông đảo
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ngược trật tự và cho rằng xã hội dân sự quan trọng hơn và có trước nhà
nước xét về mặt bản thể học (ontologique). Nhà nước xuất phát từ xã hội
dân sự, chứ không phải ngược lại. Constant viết : "Kể từ khi có xã hội, thì
giữa con người với nhau hình thành nên một số mối liên hệ... Các luật
lệ... không phải là nguyên nhân của những mối liên hệ ấy – những mối
liên hệ này vốn có trước các luật lệ" (dẫn lại theo Rangeon, 1986, tr. 21).
Ông cho rằng chính sự tiến bộ của nền văn minh đã làm cho xã hội dân sự
ngày càng tự trị so với nhà nước. Nhưng theo Constant, quá trình củng cố
nhà nước diễn ra song song với quá trình tự trị hóa của xã hội dân sự, chứ
hai quá trình này không hề loại trừ nhau, mà thậm chí còn bổ trợ cho
nhau. Khác với quan điểm của nhiều nhà kinh tế theo chủ nghĩa tự do
hiện nay, B. Constant cho rằng xã hội dân sự và nhà nước không phải là
hai lĩnh vực đối lập nhau, mà ngược lại, còn "phối hợp" với nhau : muốn
có một nhà nước mạnh, thì nhất thiết phải có một xã hội dân sự cường
tráng (Rangeon, 1986, tr. 21-22).

4. Xã hội dân sự là xã hội thị dân hay xã hội tư sản
Trong số các tác giả cổ điển, chính nhà triết học Đức Georg W. F. Hegel
(1770-1831) mới là người có công xác lập rõ rệt nhất khái niệm xã hội dân
sự theo nghĩa hiện đại của thuật ngữ này. Theo Pelczynski, sự tách biệt
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của Hegel về mặt khái niệm giữa nhà nước với xã hội dân sự đã tạo ra một
trong những thay đổi nền tảng quan trọng nhất trong ý thức Âu châu
hiện đại (dẫn lại theo Babi, 1998).
Có thể nói một cách vắn tắt rằng, theo Hegel, xã hội dân sự
(bürgerliche Gesellschaft) không phải được hình thành bởi sự khế ước, mà là
lĩnh vực của sự khế ước, nghĩa là lĩnh vực của sự liên kết tự nguyện giữa
các cá nhân. Xã hội dân sự là một khía cạnh, một giai đoạn, hay một "mômen" của trật tự chính trị, mà khía cạnh khác của trật tự này chính là nhà
nước (Scruton, 1982, tr. 66).
Ảnh hưởng bởi tư tưởng của các nhà kinh tế học thế kỷ XVIII như
Adam Smith, Hegel cũng cho rằng xã hội dân sự là lĩnh vực của các nhu
cầu, của sự sản xuất, và của sự phân công lao động. Tuy nhiên, phần nào
tương tự như Kant, ông cũng nhấn mạnh ngay sau đó đến vị trí của luật
pháp và của nhà nước trong sự hình thành nên xã hội dân sự. Hegel viết
trong quyển Grundlinien der Philosophie des Rechts (Những nguyên lý của
triết học pháp quyền) (1821) : "Xã hội dân sự [là] một sự liên hợp của
những thành viên với tư cách là những cá nhân tự lực mưu sinh [selfsubsistent] trong một sự phổ quát [universality] vốn chỉ mang tính chất
trừu tượng, bởi tính chất tự lực mưu sinh của họ. Sự liên hợp của họ là hệ
quả phát sinh từ các nhu cầu của họ, từ hệ thống luật pháp – phương tiện
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đảm bảo an ninh cho con người và tài sản – và từ một tổ chức ngoại hiện
[external organisation] nhằm đạt được các lợi ích đặc thù và các lợi ích
chung của họ" (Hegel, 1952, §157).
Khi ra khỏi gia đình, con người trở thành một người bourgeois (hiểu
theo nghĩa thị dân) : Hegel ít khi sử dụng tiếng nước ngoài, nhưng ở mục
§190 trong quyển sách dẫn trên, ông cố ý dùng chữ bourgeois của tiếng
Pháp ("der Bürger als bourgeois") để phân biệt rõ với chữ Bürger theo
nghĩa "công dân" (citizen hay citoyen) (Hegel, 1952, phần ghi chú của
Hegel cho mục §190). Chính vì thế mà cụm từ bürgerliche Gesellschaft đối
với Hegel gần với nghĩa "xã hội thị dân" hơn. Chữ bourgeois (thị dân) ở
đây không phải là tư sản, cũng không chỉ bao gồm các nhà buôn và các
nhà công nghiệp, mà là bao gồm chung mọi cá nhân chỉ quan tâm tới lợi
ích riêng của mình (đối lập với "công dân", là người quan tâm tới lợi ích
công cộng) (Rangeon, 1986, tr. 23).
Theo Hegel, xã hội dân sự là "giai đoạn của sự khác biệt nằm xen vào
giữa gia đình và nhà nước". Sự hình thành nên xã hội dân sự là "một
thành tựu của thế giới hiện đại". Xã hội dân sự là nơi bao gồm những
"con người" với tính cách là những cá nhân vị kỷ vốn chỉ quan tâm tới
những nhu cầu của mình mà thôi, trong đó "mỗi cá nhân là cứu cánh của
chính mình, ngoài ra mọi cái khác đều vô nghĩa đối với anh ta". Thế
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nhưng chính là thông qua người khác, anh ta mới đạt được mục tiêu của
mình, và do đó, "một mục tiêu cụ thể khoác lấy hình thức phổ quát tính
thông qua mối quan hệ với tha nhân". Chính là "vì tính đặc thù
[particularity] bị điều kiện hóa một cách tất yếu bởi tính phổ quát
[universality], nên toàn bộ lĩnh vực xã hội dân sự là lãnh địa của sự trung
giới [mediation]" (Hegel, 1952, phần ghi chú của Hegel cho mục §182).[7]
Ông còn viết một câu tóm gọn như sau : "Trong luật học, đối tượng
là nhân thân [Person]; đứng trên quan điểm đạo đức, đó là chủ
thể [Subjekt]; trong gia đình, đó là thành viên gia đình [Familienglied];
trong xã hội dân sự, đó là thị dân xét như là người bourgeois [der Bürger
(als bourgeois)]. Ở đây, xét trên quan điểm các nhu cầu, chính là cái biểu
hiện cụ thể của cái biểu tượng mà chúng ta gọi là con người [Mensch]; như
vậy, trước hết ở đây và nói đúng ra thì cũng chỉ ở đây, mới nói tới con
người theo nghĩa này" (Hegel, 1986, mục §190).
Theo Hegel, xã hội dân sự là mô-men (das Moment)[8] trung gian giữa
gia đình và nhà nước trong tiến trình của trật tự đạo đức (Sittlichkeit) ; nói
chính xác hơn, gia đình là mô-men thứ nhất của trật tự đạo đức, xã hội
dân sự là mô-men thứ hai, và nhà nước là mô-men thứ ba – mô-men cuối
cùng và hoàn chỉnh nhất củaSittlichkeit (xem thêm Dupire, 1986, tr. 3343). Đặc điểm của xã hội dân sự là lĩnh vực bao hàm cả cái đặc thù lẫn cái
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phổ quát. Nhưng tính phổ quát chỉ đạt tới sự hoàn chỉnh ở mô-men nhà
nước. Vì thế, theo Hegel, nhà nước mới chính là "nền tảng thực thụ" của
cả gia đình lẫn xã hội dân sự, là giai đoạn, là mô-men phát triển cao nhất
của trật tự đạo đức (Sittlichkeit). Nhưng Hegel không quan niệm rằng xã
hội dân sự chỉ tồn tại trong mối quan hệ với nhà nước ; nó vẫn mang tính
độc lập tương đối so với nhà nước. Xã hội dân sự không phải là một "tình
trạng tự nhiên" trong đó mọi người chống lại nhau, bellum omnium contra
omnes ; trong xã hội dân sự, các thị dân đã tự tổ chức với nhau và đạt được
một mức độ phổ quát nhất định, bao gồm các công ty, các hiệp hội...
Nhưng nó vẫn mang những nguy cơ tranh chấp và xung đột tiềm ẩn trong
nội bộ do các định chế tư nhân không phải lúc nào cũng giải quyết được
ổn thỏa các tranh chấp và đạt được lợi ích chung. Chỉ có nhà nước mới
xứng đáng là mô-men "hòa giải" hiệu quả nhất các mối tranh chấp trong
xã hội dân sự.
Khác với các nhà tư tưởng theo quan điểm khế ước xã hội của thế kỷ
XVII và XVIII vốn đồng hóa xã hội dân sự với nhà nước/quốc gia, Hegel
coi xã hội dân sự là lĩnh vực của nhu cầu, chủ yếu dựa trên lối tư duygiác
tính (Verstand, understanding, entendement), nghĩa là tương đương với loại
lương tri thông thường (common sense) vốn hời hợt, mang nhiều định
kiến, chỉ dựa trên kinh nghiệm, trong khi nhà nước mới là lĩnh vực đặt
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nền tảng trên lý tính (Vernunft, reason, raison), tức quan năng suy luận, có
vai trò cao hơn giác tính, "có khả năng phản tư về những nhận thức của
giác tính và hướng dẫn nhận thức này vươn đến cái toàn bộ tuyệt đối vượt
ta khỏi các giới hạn của kinh nghiệm".[9]
Nói tóm lại, Hegel vừa nhấn mạnh đến tính chất độc lập lẫn tính chất
phụ thuộc của xã hội dân sự đối với nhà nước. Xã hội dân sự chỉ được
hiện thực hóa bằng một cái khác với nó, đó là nhà nước. Đối với
Hegel, xã hội dân sự không phải là nhà nước, nhưng đồng thời, xã hội dân sự
chỉ tồn tại trong mối quan hệ với nhà nước(Rangeon, 1986, tr. 24).
Liên quan tới khái niệm xã hội dân sự, Karl Marx (1818-1883) viết
như sau trong phần mở đầu cho quyểnGóp phần phê phán khoa kinh tế
chính trị (1859) : "Các công trình nghiên cứu của tôi đi đến kết quả này,
đó là : các mối quan hệ pháp lý – cũng như các hình thái của nhà nước –
không thể được giải thích nếu dựa vào chính chúng mà thôi, hay nếu dựa
trên cái mà người ta cho là sự tiến hóa chung của ý thức con người, nhưng
ngược lại, phải xem chúng như bắt nguồn từ trong những điều kiện vật
chất sinh tồn mà Hegel, theo gương những người Anh và người Pháp ở
thế kỷ XVIII, gọi chung dưới cái tên 'xã hội dân sự', và việc giải phẫu xã
hội dân sự, đến lượt nó, cần được tìm thấy trong môn kinh tế học chính
trị" (phần "Préface", trong Marx, 1972, tr. 18).
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Marx cho rằng nếu đối chiếu quan niệm của Hegel về xã hội dân sự với
xã hội dân sự và nhà nước trong thực tế, chúng ta sẽ thấy sự bất tương
thích : nhà nước không phải là nơi hiện thực hóa thực thụ sự tự do và lợi
ích chung, mà xã hội dân sự cũng chẳng phải chỉ phụ thuộc một cách đơn
giản vào nhà nước. Marx đảo ngược lại quan niệm về xã hội dân sự của
Hegel, và cho rằng nhà nước không phải là nền tảng của xã hội dân sự, mà
ngược lại, chính xã hội dân sự mới là nền tảng trên đó nhà nước được
thiết lập. Trong quyển Góp phần phê phán triết học pháp quyền của
Hegel (1843), Marx viết như sau : "Gia đình và xã hội công dân được Hêghen coi là những lĩnh vực của khái niệm nhà nước, cụ thể là những lĩnh
vực của giai đoạn hữu hạn của nhà nước, là tính hữu hạn của nhà nước. (...)
Trên thực tế, gia đình và xã hội công dân là những tiền đề của nhà nước,
chính chúng mới là những yếu tố thật sự tích cực ; nhưng trong tư duy tư
biện thì tất cả điều đó đều bị đặt lộn ngược. (...) nhà nước chính trị không
thể tồn tại nếu không có cơ sở tự nhiên là gia đình và cơ sở nhân tạo là xã
hội công dân. Chúng là conditio sine qua non - điều kiện cần thiết của nhà
nước. Nhưng [ở Hê-ghen] điều kiện biến thành cái chịu điều kiện, cái quy
định biến thành cái bị quy định, cái sản sinh biến thành sản phẩm của sản
phẩm của nó" (C. Mác, 1995, tr. 312-315).[10]
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Marx cũng nhấn mạnh tới nội hàm kinh tế và khía cạnh phát triển của
luật pháp trong khái niệm xã hội dân sự, coi đây như một bước phát triển
"văn minh" của xã hội, vì đã chuyển những "quan hệ cá nhân" sang những
"quan hệ chung", đồng thời nhờ có những "quan hệ pháp luật" mới nên
đã vượt qua được "những biện pháp dã man để thực hiện pháp luật". Điểm
mới trong luận điểm của Marx về xã hội dân sự là nhấn mạnh tới sự xuất
hiện của các "giai cấp" (Klasse) trong xã hội dân sự tư bản chủ nghĩa, xét
như là một sự khác biệt căn bản so với sự tồn tại của các "đẳng cấp"
(Stand) trong các thể loại cộng đồng cổ truyền tiền tư bản chủ nghĩa
(Gemeinwesen). Marx và Engels viết như sau trong quyển Hệ tư tưởng
Đức (1845-1846) : "Với sự phát triển của xã hội công dân, nghĩa là với sự
phát triển của những lợi ích cá nhân thành lợi ích giai cấp, những quan hệ
pháp luật thay đổi và có một hình thức văn minh. Người ta không còn coi
những quan hệ đó là những quan hệ cá nhân mà là những quan hệ chung.
Đồng thời, do phân công lao động, việc bảo vệ những lợi ích của những cá
nhân riêng rẽ – những lợi ích này xung đột lẫn nhau, – chuyển vào tay
một số ít người cho nên biện pháp dã man để thực hiện pháp luật cũng
biến mất" (C. Mác và Ph. Ăng-ghen, 1995, tr. 494).
Đồng ý với Hegel, Marx nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của xã hội dân
sự, hay nói cách khác, sự tách biệt giữa nhà nước với xã hội dân sự, không
112 | 402

phải là một hiện tượng đương nhiên, phi thời gian, mà là một hiện tượng
mang tính lịch sử. Trong thời trung cổ, chưa có xã hội dân sự, cũng chưa
có sự phân biệt giữa civil(dân sự/thị dân) với politique (chính trị), bởi lẽ lúc
ấy tất cả mọi lĩnh vực đều thuộc về nhà nước, đều bị đồng nhất với chính
trị. Marx viết trong quyển Góp phần phê phán triết học pháp quyền của
Hegel : "Thời trung cổ đã có nông nô, sở hữu ruộng đất phong kiến,
phường hội thủ công, hội của các học giả v.v.; nghĩa là vào thời trung cổ,
sở hữu, thương nghiệp, đoàn thể xã hội, con người đều đã có tính
chất chính trị ; ở đây nội dung vật chất của nhà nước được quy định bởi
hình thức của nhà nước. Ở đây, mọi lĩnh vực tư nhân đều có tính chất
chính trị, hoặc đều là lĩnh vực chính trị; nói cách khác, chính trị cũng là
tính chất của những lĩnh vực tư nhân. (...) Ở thời trung cổ, đời sống nhân
dân và đời sống nhà nước là đồng nhất" (C. Mác, 1995, tr. 353).
Chỉ trong chế độ tư bản chủ nghĩa, nghĩa là vào "thời hiện đại"
(modernen Zeit), mới xuất hiện sự tách biệt giữa "đời sống nhà nước" với
"đời sống tư nhân", nghĩa là giữa nhà nước với xã hội dân sự/thị dân.
Marx viết : "Sự tách biệt [Abstraktion] của nhà nước xét như là nhà nước chỉ
thuộc về thời hiện đại, vì sự tách biệt của đời sống tư nhân chỉ thuộc về
thời hiện đại mà thôi. Sự tách biệt của nhà nước chính trị là một sản phẩm
hiện đại."[11]
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Nhưng khác hẳn với quan niệm của Hegel vốn coi xã hội dân sự là một
"mô-men" của Ý niệm đạo đức, Marx quan niệm xã hội dân sự là nơi diễn
ra các mối quan hệ xã hội, các mối quan hệ sản xuất, trong những điều
kiện tồn tại vật chất của các cá nhân, nơi biểu hiện thực thụ của phương
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Theo Marx, xã hội dân sự chỉ xuất hiện
trong chế độ tư bản chủ nghĩa, từ khi giai cấp tư sản nắm quyền thống trị.
Trong Hệ tư tưởng Đức, Marx và Engels viết như sau : "Xã hội công dân
[bürgerliche Gesellschaft] bao trùm toàn bộ sự giao tiếp vật chất của các cá
nhân trong một giai đoạn phát triển nhất định của lực lượng sản xuất. Nó
bao trùm toàn bộ đời sống thương nghiệp và công nghiệp trong giai đoạn
đó và do đó, vượt ra ngoài phạm vi quốc gia và dân tộc, mặc dù, mặt khác,
về đối ngoại nó vẫn phải hiện ra như là một dân tộc và về đối nội nó vẫn
phải tự tổ chức thành một nhà nước. Thuật ngữ 'xã hội công dân'
[bürgerliche Gesellschaft] xuất hiện trong thế kỷ XVIII khi những quan hệ
sở hữu thoát khỏi thể cộng đồng [Gemeinwesen] cổ đại và trung cổ. Xã hội
tư sản [bürgerliche Gesellschaft] với tính cách là xã hội tư sản chỉ phát triển
cùng với giai cấp tư sản [der Bourgeoisie]" (C. Mác và Ph. Ăng-ghen, 1995,
tr. 51-52).[12]
Hiểu theo nghĩa đó, xã hội dân sự không phải chỉ là nền tảng của nhà
nước, mà còn của toàn bộ lịch sử : "... đó là trung tâm thực sự, vũ đài thực
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sự của toàn bộ lịch sử" (C. Mác và Ph. Ăng-ghen, 1995, tr. 51). Điều này có
nghĩa là, theo Marx, các sự kiện chính trị, những sự thay đổi về luật pháp,
những sự phát triển về văn hóa, chỉ có thể được giải thích nếu tìm về
ngọn nguồn của sự phát triển của cấu trúc của xã hội dân sự, nơi diễn ra
những cuộc xung đột cũng như đấu tranh giữa các giai cấp đối kháng
(Abercrombie et al., 1988, tr. 34).
Tựu trung, Marx nhìn xã hội dân sự dưới hai khía cạnh : một mặt, nó
là nền tảng hiện thực và vật chất của nhà nước, mặt khác, nó là mặt đối
lập với nhà nước. Hay cũng có thể nói, theo lời một tác giả, rằng Marx có
hai quan niệm về xã hội dân sự, hay "hai lý thuyết về nhà nước".[13] Xét
về mặt kinh tế học, xã hội dân sự là cơ sở hạ tầng trên đó xây dựng nên
kiến trúc chính trị nhà nước ; theo nghĩa này, xã hội dân sự chính là xã
hội tư sản nhìn dưới góc độ vận hành kinh tế-xã hội. Xét về mặt xã hội
học, trong lịch sử nhà nước hiện đại (Marx lấy hai thí dụ là nhà nước của
Bonaparte và nhà nước Phổ), xã hội dân sự chính là tổ chức xã hội vốn
được hình thành từ quá trình biệt dị hóa (différentiation) của nhà nước.
Như vậy, sự hình thành của xã hội dân sự xét về mặt lịch sử đã diễn ra
song hành với sự hình thành của nhà nước hiện đại. Và xã hội dân sự có
thể được hiểu theo hai nghĩa : một mặt là xã hội dân sự kinh tế (société
civile économique), và mặt kia là xã hội dân sự chính trị (société civile
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politique) (Rangeon, 1986, tr. 26). Chính là thiên về nghĩa thứ hai này mà
Gramsci đã khai triển khái niệm của mình về xã hội dân sự.
Nhà triết học và nhà chính trị mác-xít người Ý Antonio Gramsci
(1891-1937) phân biệt giữa "xã hội dân sự" với "xã hội chính trị", tức là
nhà nước. Cho đến nay, nhiều người thường lầm tưởng rằng quan niệm về
"xã hội dân sự" của Gramsci chỉ thuộc về kiến trúc thượng tầng, khác với
quan niệm của Marx cho rằng xã hội dân sự chủ yếu thuộc về cơ sở hạ
tầng. Nhưng theo Jacques Texier, Gramsci trong tập các luận văn viết
trong nhà tù phát-xít đã có ít nhất hai cách hiểu về xã hội dân sự. Cách
thứ nhất là coi xã hội dân sự như là nơi đấu tranh giành quyền "thống
lãnh" (hégémonie) về văn hóa-tư tưởng, và cách thứ hai coi đây là nơi diễn
ra các hoạt động kinh tế của một cấu trúc kinh tế nhất định (Texier,
2000, tr. 50-51).
Theo Gramsci, xã hội dân sự "nằm giữa cơ sở kinh tế và nhà nước với
nền pháp chế và sự cưỡng chế của mình" (Gramsci, 1975, tr. 270-271).
Ông coi xã hội dân sự như một "tầng" (étage) nằm trong lĩnh vực kiến trúc
thượng tầng : "Người ta có thể... hình dung hai 'tầng' chính trong các
kiến trúc thượng tầng, một tầng mà người ta có thể gọi là tầng 'xã hội dân
sự', tức bao gồm các tổ chức thường gọi nôm na là 'tư nhân', và tầng 'xã
hội chính trị' hay nhà nước ; [cả hai tầng này] tương ứng với chức năng
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'thống lãnh' [hégémonie] mà nhóm thống trị thực thi đối với toàn bộ xã
hội, và với chức năng 'thống trị trực tiếp' [domination directe] hay chỉ huy
[commandement] vốn được biểu hiện trong nhà nước và trong sự cai trị
'pháp lý'" (Gramsci, 1975, tr. 606-607).
Ông coi xã hội dân sự là lĩnh vực bao gồm những định chế 'tư nhân'
(private) về mặt pháp lý như các giáo hội, các nhà trường, các phương tiện
truyền thông đại chúng và các nghiệp đoàn. Trong các xã hội tư bản chủ
nghĩa, những định chế này đảm bảo sự "thống lãnh" (hégémonie)[14] hoặc
"lãnh đạo" của giai cấp tư sản về mặt hệ tư tưởng, bên cạnh sự thống trị về
mặt kinh tế và chính trị, bằng cách tạo ra sự "đồng thuận" (consensus) của
các giai cấp bị trị trong lòng xã hội dân sự.
Quan niệm này của Gramsci đã phát triển một cách phong phú và sâu
sắc luận điểm của Marx và Engels trong quyển Hệ tư tưởng Đức (1845) :
"Trong mọi thời đại, những tư tưởng của giai cấp thống trị là những tư
tưởng thống trị. Điều đó có nghĩa là giai cấp nào là lực lượng vật
chất thống trị trong xã hội thì cũng là lực lượng tinh thần thống trị trong
xã hội. (...) Chừng nào họ [tức giai cấp thống trị] thống trị với tư cách là
giai cấp và quyết định quy mô và phạm vi của một thời đại lịch sử thì dĩ
nhiên là họ thống trị về mọi mặt, cho nên ngoài ra, họ cũng thống trị với
tư cách là những người đang tư duy, là những người sản xuất ra tư tưởng,
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điều tiết sự sản xuất và sự phân phối những tư tưởng của thời đại họ; bởi
vậy, những tư tưởng của họ là những tư tưởng thống trị của thời đại" (C.
Mác và Ph. Ăng-ghen, 1995, tr. 66-67).
Định nghĩa của Antonio Gramsci về xã hội dân sự gần như luôn luôn
đi đôi với, và chỉ có thể hiểu được,trong mối quan hệ với khái niệm xã hội
chính trị hay nhà nước. Trong Các lá thư trong tù, Gramsci cho rằng khái
niệm nhà nước, vốn thường được hiểu như là sự "chuyên chính",[15] cần
được hiểu là "sự cân bằng giữa xã hội chính trị với xã hội dân sự, hay là sự
thống lãnh (hégémonie) của một nhóm xã hội đối với toàn thể xã hội quốc
gia, một sự thống lãnh được thực hiện thông qua các tổ chức tư nhân như
giáo hội, các nghiệp đoàn, các nhà trường, v.v."[16] Nếu đối với Marx, xã
hội dân sự là nơi biểu hiện tập trung nhất phương thức sản xuất tư bản
chủ nghĩa, thì đối với Gramsci, xã hội dân sự là nơi hiện thực hóa chức
năng "thống lãnh" về hệ tư tưởng cũng như về chính trị của nhà nước.
"Xã hội chính trị" (tức nhà nước) là nơi thực hiện chức năng cưỡng chế,
còn "xã hội dân sự" là nơi thực hiện chức năng quyền lực về mặt hệ tư
tưởng. Chính vì thế, theo ông, "nhà nước chỉ là một đường hào tiền tiêu, phía
sau nó mới là một chuỗi vững chắc các chiến lũy và pháo đài" (dẫn lại theo
Cot và Mounier, 1974, tr. 60). Tuy nhiên, theo Gramsci, cả xã hội chính
trị (tức nhà nước theo nghĩa hẹp) và xã hội dân sự đều thuộc về nhà nước
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"theo nghĩa rộng", như ông tóm tắt trong câu sau : "Nhà nước/quốc gia
[État] = xã hội chính trị + xã hội dân sự, nghĩa là sự thống lãnh được bọc
sắt bằng sự cưỡng chế" (Gramsci, 1975, tr. 577).[17]
Như vậy, chúng ta có thể thấy định nghĩa của Gramsci về xã hội dân sự
chủ yếu là một định nghĩa triết học chính trị hay xã hội học chính trị, và
ông luôn luôn phản bác quan niệm "duy kinh tế" về xã hội dân sự vốn
thường thấy nơi các nhà kinh tế học theo trường phái tự do khi họ sử
dụng quan niệm này để phủ nhận vai trò điều tiết hay can thiệp của nhà
nước đối với các hoạt động kinh tế-xã hội. Theo Gramsci, sự phân biệt
giữa xã hội dân sự với nhà nước là một sự phân biệt về mặt phương pháp
luận, nghĩa là trên bình diện lý thuyết trừu tượng, còn trong thực tế, xã
hội dân sự và nhà nước là hai cái luôn gắn quyện với nhau, xâm nhập vào
nhau. Ông viết : "Các quan điểm của trào lưu mậu dịch tự do đặt nền tảng
trên một sự sai lầm lý thuyết mà người ta không khó nhận ra nguồn gốc
thực tiễn của nó : [đó là dựa trên] sự phân biệt giữa xã hội chính trị và xã
hội dân sự, vốn từ chỗ phân biệt mang tính phương pháp luận chuyển
sang một sự phân biệt máy móc (...). Chính do vậy mà người ta khẳng
định rằng hoạt động kinh tế là cái chỉ thuộc về xã hội dân sự và rằng nhà
nước không được can thiệp bằng cách điều tiết nó. Nhưng, vì trong thực
tế hiện thực, xã hội dân sự và nhà nước đồng hóa với nhau [s'identifient],
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nên chúng ta buộc phải thừa nhận rằng hệ thống mậu dịch tự do chính
nó cũng là một sự 'qui định hóa' [réglementation] mang dấu ấn của nhà
nước, do các luật lệ và sự cưỡng chế đưa ra và duy trì" (Gramsci, 1975, tr.
469). Với câu này, chúng ta thấy cách hiểu của Gramsci về xã hội dân sự
bao hàm cả các hoạt động kinh tế, như nhận xét của Jacques Texier nói
trên.
Chúng ta có thể nhận thấy rằng, đến Gramsci, quan niệm về xã hội
dân sự đã khác rất xa so với những định nghĩa ban đầu của John Locke
hay Adam Smith. Thuật ngữ civil society từ chỗ mang nội hàm đồng hóa
với nhà nước/quốc gia nơi Pufendorf hay Locke nhằm thoát ra khỏi sự áp
chế của những chế độ quân chủ và thần quyền, chuyển sang nội hàm xã
hội của những quan hệ thị trường nơi Ferguson hay Adam Smith, rồi tách
ra khỏi nhà nước kể từ Benjamin Constant và Hegel, mang nội dung "xã
hội thị dân" của những quan hệ kinh tế nơi Hegel, đến "xã hội tư sản"
mang nội dung đấu tranh giai cấp nơi Marx, để rồi cuối cùng mang nội
dung "xã hội dân sự" mang tính chất chính trị và "thống lãnh" về mặt tư
tưởng của giai cấp tư sản nơi Gramsci.
Diễn trình chuyển biến của khái niệm "xã hội dân sự" hoàn toàn
không phải ngẫu nhiên hay tự phát. Có thể nói như Anil Louis-Juste rằng
toàn bộ lịch sử "biến thể lý thuyết" [transsubstantiation théorique] của khái
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niệm "xã hội dân sự" qua các tác giả cổ điển nêu trên thực chất mang tính
chất ý thức hệ [idéologique], bởi lẽ lịch sử này tương ứng với những quá
trình đấu tranh chính trị : "Như vậy, người ta có thể hiểu rằng ý niệm về
xã hội dân sự phản ánh những hoàn cảnh cụ thể đang tồn tại ; nó biểu
hiện tình hình đấu tranh xã hội diễn ra trong những thời cơ nhất định"
(Louis-Juste, 2006).
Sang thế kỷ XX, những sự chuyển hóa về nội dung của thuật ngữ này
vẫn còn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ cho đến tận ngày nay mà chúng tôi sẽ
đề cập trong một bài khác.
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chú thích số 8 của Bùi Văn Nam Sơn, tr. 4-5).
[9] Bùi Văn Nam Sơn, phần chú giải về sự phân biệt giữa khái niệm "giác
tính" và khái niệm "lý tính" theo Hegel (xem Hegel, 2006, tr. 563-566).
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Chữ Abstraktion trong câu này cũng có thể được dịch là "sự trừu xuất".
Bản dịch câu này của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia là như sau : "Sự
trừu tượng của nhà nước với tính cách là nhà nước chỉ là đặc trưng của thời
cận đại, vì sự trừu tượng của đời sống tư nhân chỉ là đặc trưng của thời
cận đại thôi. Sự trừu tượng của nhà nước chính trị là sản phẩm của thời đại
ngày nay." (C. Mác, 1995, tr. 353). Việc dịch từ Abstraktion trong đoạn này
là "sự trừu tượng" theo chúng tôi là không ổn và vì thế làm cho câu này
trở nên khó hiểu.
[12] Theo bản dịch của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, ở câu đầu của
đoạn này, thuật ngữ bürgerliche Gesellschaft được dịch là "xã hội công dân",
nhưng ở câu cuối thì lại được dịch là "xã hội tư sản", và các dịch giả chú
thích thêm rằng thuật ngữ bürgerliche Gesellschaft bao hàm cả hai nghĩa
này. Chúng tôi cho rằng ở đoạn này, nên dịch bürgerliche Gesellschaft là "xã
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đáng.
[13] Theo B. Badie, P. Birnbaum, Sociologie de l'Etat, Le livre de poche,
coll. Pluriel, 1983, tr. 15, dẫn lại theo Rangeon, 1986, tr. 26.
[14] Thuật

ngữ hégémonie (tiếng

Pháp,

hay hegemony tiếng

Anh, egemonia tiếng Ý) lâu nay thường được dịch trong tiếng Việt là "bá
quyền", nhưng trong bối cảnh tư tưởng của Gramsci, chúng tôi cho rằng
nên dùng chữ "thống lãnh" thì xác đáng hơn, phân biệt với khái niệm
"thống trị" (domination) hay khái niệm "lãnh đạo" (direction).
[15] Gramsci phân biệt rất rõ giữa sự "chuyên chính" (dictature) với sự
"thống lãnh" (hégémonie) : chế độ chuyên chính là một chế độ mà trong
đó một nhóm thực hiện sự thống trị xã hội (domination) bằng cách chiếm
giữ bộ máy nhà nước, chứ không thống lãnh được xã hội bằng sự lãnh
đạo (direction) về mặt ý thức hệ. Một giai cấp nắm giữ sự thống lãnh có
thể đến một lúc nào đó đánh mất và để rơi sự thống lãnh này vào tay một
giai cấp khác, và lúc đó nó chỉ còn duy trì sự thống trị của mình bằng
sự cưỡng chế của nhà nước mà thôi ; đó là trường hợp của chế độ phát-xít
của Mussolini ở Ý (xem Cot và Mounier, 1974, tr. 60-61).
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[16] Antonio Gramsci, Lettres de la prison, bản dịch từ tiếng Ý ra tiếng
Pháp của J. Noaro, Paris, Ed. Sociales, 1953, thư số 89, tr. 313, dẫn lại
trong Gramsci, 1975, tr. 148-149.
[17] "Etat = société politique + société civile, c'est-à-dire hégémonie cuirassée de
coercition". Từ État (tiếng Pháp) hay State (tiếng Anh) cũng có nghĩa là
quốc gia, nước, chứ không chỉ có nghĩa là nhà nước. Vì thế,
chữ État trong câu trên đây cần được hiểu thiên về nghĩa "quốc gia" chứ
không phải là nhà nước theo nghĩa hẹp.

Nguồn: Trần Hữu Quang. Một số quan niệm cổ điển về xã hội dân sự. Truy
cập ngày 01.12.2016.
<http://triethoc.edu.vn/vi/chuyen-de-triet-hoc/triet-hoc-xa-hoi/mot-soquan-niem-co-dien-ve-xa-hoi-dan-su_203.html>
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BÀI NĂM

XÃ HỘI DÂN SỰ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

B

Tác giả:

Bronislaw Geremek

Dịch giả:

Vdlc.org

ronislaw Geremek, một nhà sử học về thời trung cổ, một cố vấn đặc
biệt của Lech Valesa ngay từ những ngày đầu tiên manh nha xuất

hiện Công đoàn Đoàn kết, từng phải ngồi tù hàng năm trời trong thời kỳ
thiết quân luật. Năm 1989, ông ta trúng cử vào quốc hội và trở thành lãnh
đạo của hội kín trong quốc hội của Công đoàn Đoàn kết. Hiện tại ông ta
là Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Ba Lan, đồng thời đứng đầu
Liên minh Tự do. Bài viết dưới đây là một phiên bản viết lại những nội
dung chính trong bài diễn văn của ông ta trình bày tại hội thảo mang tên
"Ý tưởng về Một Xã hội Dân sự" được tổ chức từ ngày 21-23.11.1991 tại
Trung tâm Nhân văn Quốc gia thuộc Trung tâm nghiên cứu Triangle
Park, Bắc Carolina.
Một sự thực về nhận thức luận cổ xưa cho rằng một nhà côn trùng học
có thể viết về loài kiến mà không nhất thiết phải là một con kiến. Khi
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phải nói về chủ đề xã hội dân sự, tôi phải đối mặt với một vấn đề hoàn
toàn khác, vì tôi cứ phân vân liệu thực tế của chính bản thân tôi đã từng
là một "con kiến", dường như là vậy, sẽ gây cản trở đến lối suy nghĩ của
tôi về cuộc sống của loài kiến và vì thế ngăn cản tôi không thể phát huy
hết khả năng vai trò của một nhà "côn trùng học". Không thể có một câu
trả lời chắc chắn cho vấn đề đó, trước tiên tôi chỉ có thể tuyên bố rằng
những mô tả dưới đây là xuất phát từ một nhà quan sát, người hoàn toàn
thờ ơ trước vấn đề.
Khái niệm xã hội dân sự xuất hiện khá muộn trong biên niên sử cuộc
chiến của Trung và Đông Âu chống lại chủ nghĩa cộng sản. Sự ra đời của
nó là kết quả của một hiện thực là nhà nước đã bị rơi hoàn toàn vào tay
tập đoàn đầu sỏ chủ nghĩa cộng sản, và từ việc nhận thức được rõ rằng xã
hội không còn giữ được quyền lực để tự tổ chức một cách độc lập chừng
nào nó phải né tránh những cái gì công khai thuộc về chính trị và gắn với
"nền chính trị phi chính trị". Hình thức chính của sự kháng cự này là
hiện tượng người bất đồng chính kiến, mà thường là những nhân vật bị cô
lập, bị đẩy ra ngoài lề, hoặc tự thấy tuyệt vọng. Mặc dù "chủ nghĩa bất
đồng chính kiến" dường như là một sự hào hiệp viển vông, nhưng thực
chất nó vẫn tạo ra một hình thức lôi kéo sự quan tâm của công chúng, bất
chấp hệ thống cộng sản. Những người bất đồng thường đi theo một loại
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hình chống đối bằng tinh thần đặc biệt của riêng họ, điển hình là sự bắt
đầu bằng việc từ chối tham gia vào những điều sai trái, dối trá, nuôi dưỡng
khát vọng có được đông đảo sự chứng kiến cho quan điểm và lương tâm
của chính mình, và cuối cùng là có động lực thúc đẩy đi đến những hành
vi chính trị. Quy mô của dạng hành vi đó sẽ ở tình trạng bị bó hẹp trong
thời gian dài, bởi vì tất cả quyền lực của chủ nghĩa cộng sản có ở khắp nơi
được cân nhắc một cách thận trọng, dành cho bất kỳ một loại hành vi dân
sự độc lập nào một không gian càng nhỏ hẹp càng tốt.
Khái niệm xã hội dân sự, được hiểu như một chương trình chống lại
chủ nghĩa cộng sản, xuất hiện đầu tiên tại Ba Lan vào cuối những năm
1970 và đầu 1980, và ban đầu chỉ đặt trong mối liên quan đến phong trào
Đoàn kết. Thời gian dài sau đó, trong thế giới cộng sản xuất hiện một
phong trào độc lập của quần chúng đòi tẩy chay hệ thống cầm quyền.
Được tổ chức dưới hình thức một công đoàn lao động, phong trào
Đoàn kết đã nhận được sự tung hô của không những hàng chục triệu dân
chúng thành phố, cả công nhân và trí thức, mà còn cả sự ủng hộ của tầng
lớp nông dân, những người tham gia vào đội ngũ chống cộng nhưng còn
thiếu về tổ chức. Thậm chí cả Đảng CS Ba Lan với 3 triệu đảng viên cũng
không thể đứng ngoài phong trào, bởi vì không chỉ đơn giản là lực lượng
kích động chia rẽ được nội bộ bên trong mà còn có tới 1/3 đảng viên cũng
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đứng về phong trào Đoàn kết. Do đó, khi phong trào Đoàn kết nổ ra, nó
có thể tiến hành nhân danh "Chúng ta, toàn thể nhân dân".
Đối đầu với phong trào quần chúng khổng lồ này là sức mạnh của bộ
máy chế độ, gồm: quân đội, cảnh sát, và bộ máy hành chính (kể cả guồng
máy Đảng CS). Tuy nhiên, đến khi đó, tất cả đều không còn tính hợp
pháp, họ bị loại ra khỏi tầm kiểm soát xã hội, đồng thời cũng mất đi mọi
sự ủng hộ của xã hội. Trong phong trào Đoàn kết, chúng tôi đặt hy vọng
bao vây, cô lập bộ máy công quyền đó bằng một thứ giống như cái kén
tằm, từng bước cô lập và sau đó là đặt bộ máy đảng-nhà nước ra bên lề.
Tin chắc vào điều đó rõ ràng từng là một sự ngây thơ, nhưng quả thực
sức mạnh của nó không thể coi thường. Lời giáo huấn đạo đức cổ xưa rất
đơn giản là "Đừng nói dối", rốt cuộc đã mang đến một ý nghĩa chính trị
to lớn trong việc phát động rộng rãi cuộc đấu tranh chống lại hệ thống
cộng sản. Hơn nữa, cái giá phải trả cho cuộc kháng cự phi bạo lực ấy lại
rất thấp, trong khi kết quả của nó trên thực tế lại vượt quá sự mong đợi.
Thậm chí hệ thống chuyên chế thô bạo nhất đã phải phục tùng. Các hệ
thống đó thúc đẩy nuôi dưỡng tính thụ động tiêu cực, nhưng chúng cũng
cần một mức độ tham gia nhất định, thậm chí là trong những hình thức
rất ảo tưởng như bỏ phiếu trong những cuộc bầu cử giả, được thiết kế để
tạo ra bộ mặt dân chủ hợp pháp. Sự chống đối mang tính nhân văn, cho
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dù nó có vẻ như vô vọng trước cả một hệ thống có đầy đủ lực lượng chính
trị và quân sự, vẫn diễn ra giống như những hạt cát nằm trong những
chiếc bánh răng của một cỗ máy khổng lồ, nhỏ bé nhưng rất dễ gây tổn
thương. Ý tưởng về một xã hội dân sư, thậm chí là kiểu xã hội né tránh
các hoạt động chính trị một cách công khai, ủng hộ cho giáo dục, trao đổi
thông tin, ý kiến, hay bảo vệ cho các lợi ích cơ bản của từng nhóm cụ
thể... đều là những tiềm năng khổng lồ chống lại chủ nghĩa độc tài.

Lịch sử Khái Niệm XHDS
Khái niệm xã hội dân sự có nguồn gốc từ thế kỷ 18. Một phần quan trọng
trong tư tưởng của Thời Khai sáng chịu chi phối bởi nhận thức cho rằng
xã hội tồn tại trước khi giới chức cầm quyền xuất hiện, và khi giới nắm
quyền được thiết lập dựa trên một thoả ước thì xã hội vẫn dựa trên bản
chất tự do của con người. Sự nhận thức về xã hội dân sự này được hiểu
như là một cộng đồng của các công dân tự do và bình đẳng, chẳng hạn
như trong Tuyên ngôn về Quyền Con người và Công dân của nước Pháp
năm 1789 đã chứng tỏ giá trị to lớn của các cuộc đấu tranh chống lại chế
độ chuyên quyền. Mặc dù trọng tâm của nó là đề cập đến các quyền của cá
nhân con người, nhưng ý nghĩa của nó hướng tới ý nguyện công chúng,
được hiểu như là một sự diễn đạt "ý chí tập thể" mà sự thiết lập của họ
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sau đó đã trở thành mục tiêu của hoạt động chính trị. Trong thời kỳ sơ
khai này, xã hội dân sự với hàng loạt các phường hội, tổ chức, đảng phái
của nó giữ thái độ đối kháng chưa thực sự mạnh với nhà nước mang bản
chất thuần tuý là chế độ quân chủ. Nền cộng hoà và thiết chế quân chủ đã
vượt lên phía trước và tỏ ra là một thể chế ưu việt vì nó hứa đảm bảo
những quyền tự nhiên theo thoả ước, trên cơ sở đó một xã hội dân sự có
thể trở thành một nhà nước.
Bắt đầu vào giữa thế kỷ 19, Các-mác và các nhà tư tưởng xã hội chủ
nghĩa khác đã đưa ra lý thuyết của mình về mối quan hệ giữa xã hội với
nhà nước. Coi nhà nước như một công cụ lãnh đạo giai cấp và là nô bộc
của chủ nghĩa tư bản, và họ đưa ra mục tiêu là cuối cùng nhà nước sẽ tiêu
vong và hình thành một xã hội không có nhà nước. Tuy nhiên, trên thực
tế chủ nghĩa xã hội chưa bao giờ tạo ra sự suy vong của nhà nước, mà trái
lại luôn tìm cách củng cố sức mạnh nhà nước và gia tăng mạnh mẽ việc
kiểm soát đời sống kinh tế và xã hội. Mô hình của Jacobin về một nhà
nước tập quyền đã chi phối mạnh mẽ đến cả các đảng xã hội trong thế kỷ
19 và phong trào cộng sản của thế kỷ 20. Tại các nước cộng sản, sự "khinh
miệt" nhà nước vẫn tồn tại lay lắt như một phép tu từ hoa mỹ, nhưng
chưa bao giờ đạt được khả năng thực sự trên thực tế. Nhân vật Mác-xít
người Ý Antonio Gramsci, trong cuốn nhật ký trong tù của mình, đã
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mường tượng ra một xã hội "được điều tiết" mà ông ta cho rằng nó có thể
vận hành một cách êm ái mà không cần thể chế nhà nước hay bất kỳ một
thế lực nào. Với hình thức này, ông ta đặt hy vọng rằng nhà nước có thể
sẽ bị gạt ra ngoài lề, với đời sống chính trị tập trung vào một dạng chiến
tranh giành thứ bậc lãnh đạo trong xã hội dân sự hơn là giành quyền lực
trong nhà nước.
Dưới góc nhìn về cả tự do và chủ nghĩa xã hội của xã hội dân sự, các
nguyên tắc tổ chức đều thể hiện những quan điểm về nhân quyền. Các
quyền về kinh tế và xã hội cũng có vị trí trong những quan điểm này. Để
theo đuổi hướng tiếp cận này, các công đoàn, hiệp hội thể thao, và hàng
loạt hình thức khác nhau của các hội ái hữu đã xuất hiện. Trong khi
nhiều quan điểm đặt hy vọng vào tương lai đã mường tượng đến mọt hình
thức xã hội trong thế kỷ 19, thì thế kỷ 20 trên thực tế lại chứng kiến một
khoảng trống ngày càng lớn giữa nhà nước và xã hội. Nhà nước, ít ra là ở
châu Âu, đã có thể trở thành một dạng Leviathan (có quyền lực mạnh)
hiện diện ở khắp nơi theo xu hướng thu hẹp quyền tự trị trong các phạm
vi thuộc đời sống cá nhân và thiết lập quyền kiểm soát của nó lên hầu hết
mọi thứ, kể cả những khía cạnh thầm kín, riêng tư nhất của cá nhân con
người. Khởi nguồn từ loại hình nhà nước châu Âu đầy tính tự cao tự đại
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trong khoảng giữa thế kỷ 20 này, các hệ thống chuyên chế trong thời đại
của chúng ta đã ra đời.
Một cách suy nghĩ hữu dụng về chủ nghĩa chuyên chế độc tài là nhìn
nhận nó như là một nỗ lực thô bạo để giải quyết xung đột giữa nhà nước
và xã hội bằng cách buộc xã hội phải phục tùng tuyệt đối vào nhà nước.
Lực lượng chuyến chế độc tài không chỉ thiết lập quyền lực tuyệt đối
trong tay nhà nước mà còn tước bỏ các quyền công dân và kiểm soát hay
thủ tiêu mọi mô hình tự trị, nếu phát triển bình thường sẽ tự hình thành
đời sống xã hội. Chủ nghĩa Phát-xít ít ra cũng đã để lại những thành tựu
đáng kể về mặt kinh tế bên cạnh quyền lực độc tài của nó. Chủ nghĩa
cộng sản thậm chí còn thiếu cả sự kiềm chế tối thiểu. Ở cả hai loại hệ
thống chuyên chế độc tài này, việc thủ tiêu xã hội dân sự được coi là cần
thiết để bảo đảm việc duy trì quyền lực tuyệt đối của nhà nước.
Một quan điểm khác về làm thế nào để giải quyết mối quan hệ căng
thẳng giữa nhà nước và xã hội cũng đã xuất hiện vào thời điểm chuyển
giao của thế kỷ trước. Nhìn nhận nhà nước như một bộ máy quyền lực,
những người theo quan điểm này hy vọng có thể loại bỏ quyền lực của
nhà nước thông qua sự kháng cự của các tổ chức xã hội "từ dưới lên". Tuy
nhiên nhận thức này còn thiếu về mặt tổ chức, sức mạnh của họ dựa trên
sự hợp tác tự nguyện, tìm cách xoá bỏ vai trò nhà nước nhưng lại tạo lý do
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để nó tồn tại. Quan niệm đó sau này được biết đến như một dạng chủ
nghĩa vô chính phủ.
Tất nhiên là Chủ nghĩa vô chính phủ phải chịu số phận bị dẹp ra ngoài
lề trong thế kỷ 20, cho dù ngày nay, ở dạng này hay dạng khác, nó vẫn ám
ảnh các nền chính trị hiện đại, kể cả tại thời điểm hiện tại. Đôi khi, cơn
bốc đồng của chủ nghĩa vô chính phủ lại bùng lên, vẽ ra những loại hình
xã hội không tưởng về đời sống cộng đồng hay nhưng phong trào phản
văn hoá của giới trẻ. Một trong những ví dụ là sự nở rộ của nó trong một
thời gian ngắn ở cả châu Âu và Bắc Mỹ vào những năm cuối 1960, và thi
thoảng nó lại xuất hiện dưới vỏ bọc đen tối và nguy hiểm là chủ nghĩa
khủng bố.
Ngoài các phương pháp bạo lực hoặc vô tổ chức nhằm xoá bỏ mâu
thuẫn giữa nhà nước và xã hội đó ra còn có một lựa chọn thứ ba, có sự
phân biệt rạch ròi giữa cái này với cái kia. Đời sống hiện tại của công
chúng cho thấy rằng họ đang bị sô đẩy, trôi dạt theo hướng bị chính trị
hoá tất cả mọi khía cạnh tồn tại của con người. Kết quả của nó là tình
trạng lan tràn nỗi căm phẫn của xã hội và người dân đối nền chính trị và
giới chính trị gia nói chung có xu hướng gia tăng. Trong hoàn cảnh này,
quản điểm về một xã hội tự tổ chức trở thành một định hướng hoạt động
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tiến hành các biện pháp chống lại tình trạng chính trị hoá một cách thái
quá.

Đối đầu với Chủ nghĩa Cộng sản
Xuyên suốt lịch sử cận đại, khái niệm xã hội dân sự dường như đã lấy được
sức sống cho mình. Tất nhiên, nó đã phải trải qua nhiều bước thăng
trầm,và tiếp tục tồn tại với chúng ta, ít ra là trong suy nghĩ hay tâm tưởng
chính trị. Tuy nhiên, nó đã lấy được sức mạnh lớn nhất của nó trong thời
đại đối đầu trực tiếp với hệ thống cộng sản.
Sự thảnh thơi có được từ việc lật đổ chủ nghĩa cộng sản và trở về với
cộng đồng các quốc gia dân chủ, bắt đầu giai đoạn chuyển đổi tư bản chủ
nghĩa, đối với người Ba Lan chúng tôi, bằng các cuộc bầu cử tháng
6.1989. Bước nhảy vượt bậc của chúng tôi là trong tình trạng rất đơn lẻ, ở
đó toàn thể nhân dân đều nhìn ngó xung quanh và bất chợt nhận ra rằng
có thể tạo ra sự thay đổi cho vận mệnh của mình bằng việc cùng xây dựng
ý thức đoàn kết trên tinh thần nhận thức chung. Sự trao đổi từ các cá
nhân và các nhóm bất đồng nhỏ đến các tổ chức quần chúng độc lập khác
như Công đoàn Đoàn kết, Hội Nông dân Đoàn kết, và Hội sinh viên Độc
lập ... đã tạo ra sự hiểu biết, không chỉ học được qua quan sát mà bằng
hành động tự mình dấn thân, để trở thành sự khởi đầu cho một cái mới,
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đó là xã hội dân sự hậu cộng sản. Cum từ cao quý "Chúng ta, Dân tộc"
nhanh chóng lan toả. Trong Hội nghị Bàn tròn năm 1989, một bên đã lấy
tên "Đảng-chính phủ" trong khi bên kia được gọi và tự gọi mình là "xã
hội". Nhà thờ Cơ đốc giáo, với vai trò là trung gian hoà giải và điều phối
các cuộc thương thuyết, đã thường xuyên khai thác lối sử dụng từ ngữ
này. Điều này mang ý nghĩa là chính trị đã thắng thế hình học, "bàn tròn"
đã trở thành vuông để hình thành hai vế đối lập. Sự tồn tại lâu dài mâu
thuẫn giữa nhà nước CS Ba Lan với xã hội phi cộng sản của nó cuối cùng
đã hình thành một lối diễn đạt trong ngôn ngữ chính trị.
Phải mất tới một thập kỷ, kể từ khi ra đời phong trào Đoàn kết tại hải
cảng đóng tàu Gdansk tháng 8.1980, suốt những năm tháng thiết quân
luật và trấn áp triền miên, xã hội dân sự của chúng tôi mới đạt được đầy
đủ. Tại hầu hết các nước cộng sản khác ở Trung Âu, có thể một phần nhờ
vào sự tiên phong của người Ba Lan, xã hội dân sự của họ giành được
chiến thắng trong hoà bình dường như rất nhanh chóng và bất ngờ.
Những vấn đề vẫn còn đáng chú ý khác là hàng loạt sự kiện xảy ra ở
Nga trong suất mùa hè đáng nhớ năm 1991. Những người Tháng Tám
làm cuộc nổi dậy bất ngờ dường như cầm chắc chiến thắng; thành công
của nó dường như khổng chỉ hiển hiện rõ ràng mà đơn giản là không có
gì ngăn cản được. Hãy nhớ lại lời kêu gọi khi đó của Boris Yeltsin về một
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cuộc tổng tiến công và nổi dậy ồ ạt lúc đầu không có sự hồi âm. Những
đám đông dũng cảm đổ ra đường bảo vệ nền dân chủ trong những giờ
phút ác liệt đầu tiên sau khi lực lượng âm mưu đảo chính tiến công dường
như chỉ là để thể hiện sức căng của một nền vinh quang đã đến hồi kết,
nơi người ta thường tự huyễn hoặc mình, một đất nước nơi người ta
thường nâng cốc chức mừng "vì sự thành công cho sự nghiệp tuyệt vọng
của chúng ta".
Sau đó mọi thứ bắt đầu thay đổi, sự nghiệp vô vọng đã thành công. Sự
kiện đã cho thấy rằng thậm chí cựu thành viên ban lãnh đạo Xô-viết cũng
không còn khả năng miến dịch trước sức lan toả của dân chủ và nhân
quyền. "Sức mạnh của kẻ yếu", của sự đoàn kết giữa những người bình
thường, đã giúp họ cảm nhận được. Các sự kiện trong những ngày đêm đó
đã kết nối mọi người gần với nhau, khiến họ mất đi mọi sự sợ hãi, và hy
vọng gia tăng đã tiếp thêm cho họ lòng quyết tâm. Những nhà phân tích
thận trọng đã lưu ý rằng chỉ có một bộ phận nhỏ trong xã hội tham gia
vào những sự kiện này. Tại tâm bão Mát-xcơ-va, chỉ có khoảng 1% dân
chúng tham gia. Tuy nhiên những ngày tháng đó đã quyết định cho cả xã
hội. Một phong trào ồ ạt chống lại các thế lực bất công đã nổ ra, mang
theo nó là ý thức về sức mạnh và tình ái hữu. Thời khắc đặc biệt ấy vẫn
còn âm vang và giữ một vai trò trong chính trường nước Nga, và tương tự
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như vậy tại Ba Lan, đỉnh cao của nó là đạo đức trong sáng và ự gắn kết
mọi người với nhau. Tuy nhiên, ở Ba Lan, bí mật của sự ái hữu còn được
khám phá là nó luôn đồng hành cùng các tổ chức xã hội độc lập trong các
lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thông tin, và các ngành chuyên môn.
Như tôi đã đề cập ở trên rằng niềm hân hoan, nhẹ nhõm của sự khởi
đầu chuyển đổi sang "tư bản", một yêu cầu cấp thiết cho tiến trình dân
chủ của Ba Lan. Hình thái tư bản này rất hữu dụng cho thời kỳ đau
thương với những "liệu pháp gây sốc". Nó cần cho việc giải phóng nền
kinh tế khỏi chế độ kinh tế tập trung và sở hữu nhà nước, đồng thời giúp
thúc đẩy thị trường và kinh tế tư nhân. Sự kiên nhẫn và hy vọng đã xuất
hiện từ khoảnh khắc ban đầu đó.

Vỡ mộng hậu cộng sản
Ngày nay, thực tiễn hàng ngày đang giành được những ưu thế cho những
người nhiệt huyết. Sự ảnh hưởng của quá khứ là không thể tránh khỏi,
những hy vọng và sợ hãi về tương lai che lấp đi ánh hào quang của những
thành tựu trong quá khứ. Sau hai năm cải cách, tại Ba Lan cũng như ở các
nước hậu cộng sản nói chung, sự thất vọng và buồn chán tăng lên, lòng
kiên trì và hy vọng không giúp ích được mấy. Sự gia tăng các tình trạng
như vấn đề bài ngoại, chia rẽ dân tộc, tìm kiếm lối thoát, hàn thù sắc tộc
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đối với người Do thái, người Gypsy và các cộng đồng thiểu số khác ...tất
cả đều hiện diện trong gia đoạn này. Đã có những người nói rằng sự xuất
hiện của chủ nghĩa dân tộc nguy hại từ đống đổ nát của chủ nghĩa CS ở
trung Âu là không thể tránh khỏi. Một lần nữa, Bosnia và Herzegovina
được đưa lên những trang đầu của báo chí thế giới. Một lần nữa Sarajevo
lại rung lên hồi chuông cảnh báo điềm xấu. Niềm hy vọng trước sự tan rã
của chủ nghĩa cộng sản sẽ mỏ ra những cơ hội cho hoà bình và trật tự ở
những vùng đất cộng sản cũ vì thế lại bị mờ dần đi, nếu không nói bị
tung hê tất cả.
Cùng với nguy cơ của chủ nghĩa dân tộc, chúng ta lại đang chứng kiến
sự trở lại của những mối nguy cơ khác mà một thời dường như đã được
xem là vĩnh viễn thuộc về những trang sử đã khép lại của châu Âu. Thậm
chí ở Đông Đức cũ, nơi mà các chi phí cho sự chuyển đổi kinh tế được đài
thọ bởi nguồn viện trợ khổng lồ từ Tây Đức, những ví dụ kinh hoàng về
các loại bệnh tật xã hội bùng phát. Cái giá của cải cách kinh tế cũng đã
ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử gần đây tại Ba Lan, những dấu hiệu trong
xã hội cho thấy chính sách mị dân và chủ nghĩa dân tuý đã xuất hiện đáng
kể, tất nhiên là còn xa mới đạt tới mức áp đảo.
Giữa Tây Âu thống nhất và thịnh vượng với phía Đông hậu cộng sản,
nghèo nàn và bất ổn, một khoảng cách văn minh đang ngày càng lan rộng.
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Tuy nhiên, các quốc gia thuộc cộng động châu Âu không có lí do gì để tự
tạo ra một bức tường ngăn cách và coi thường, làm ngơ trước tình trạng
hỗn loạn thời hậu cộng sản, gây phiền toái cho cả một nửa phía đông lục
địa của họ. Số phận của cả châu Âu bị ràng buộc chặt chẽ với quá trình
chuyển đổi từ chủ nghĩa cộng sản sang tự do đến nay vẫn chưa thành công
của phía Đông. Nó giống như thể là những ánh đèn lễ hội bỗng dưng bị
tối mờ đi, và thay vì tinh thần nhiệt huyết và sự hoan hỉ, đã xuất hiện sự
sợ hãi, và thậm chí còn nuối tiếc cho sự ổn định đã mất của thế giới thời
Chiến tranh Lạnh.
Nhìn lại lợi thế hiện tại của chúng ta hiện nay - sau chủ nghĩa cộng
sản, nhưng cũng đồng thời sau những thăng trầm của trạng thái mãn
nguyện thời kỳ hậu cộng sản - chúng ta, những người cựu binh của phong
trào xã hội độc lập và cuộc vận động mang bổn phận lương tâm được gọi
là phong trào Đoàn Kết ấy có lí do để lo lắng liệu những hy vọng của
chúng ta về việc tạo ra một xã hội dân sự cũng chỉ là một ảo tưởng. Tôi
không tin là như vậy. trong hoàn cảnh đàn áp của hệ thống cộng sản, ngay
ý tưởng về một xã hội dân sự, tự thân nó đã có một sức mạnh giải phóng
thực sự. Nhờ có sự độc lập vững trãi của Nhà thờ Cơ đốc giáo và Phong
trào Đoàn Kết, nó đã giúp tạo ra những không gian có thể cho những
hành động độc lập thực sự. Hơn nữa, những không gian độc lập này, theo
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chuẩn mực của những người từng sống dưới chủ nghĩa cộng sản, là vô
cùng to lớn. Tuy nhiên, vẫn có những linh cảm khác, cảm nhận những hy
vọng của chúng là một ảo tưởng, bởi vì chúng ta tin rằng xã hội dân sự mà
chúng ta đã và đang tạo dựng từ trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa
CS sẽ là một minh chứng cho một điểm tựa vững chắc mà trật tự dân chủ
trong tương lai có thể dựa vào sau khi lật đổ các thế lực cường quyền.
Sự tiêu diệt chủ nghĩa CS và việc khôi phục tự do là cần thiết nhưng
chưa phải là điều kiện đủ để hình thành nền dân chủ. Các nền dân chủ
được xây dựng chỉ khi có một quá trình nhất định, thông qua sự hình
thành và vận hành các thiết chế dân chủ, thông qua sự cạnh tranh một
cách hoà bình giữa các đảng chính trị, thông qua sự tồn tại của các
phương tiền truyền thống đại chúng độc lập, thông qua các cuộc bầu cử tự
do và thay đổi của chính phủ, và cuối cùng là thống qua sự phát triển văn
hoá chính trị dân chủ. Đầy là tiến trình để từng bước đạt được sự chín
muồi.
Sau các cuộc bầu cử năm 1989, tôi là một trong số người quyết giữ lại
khối thống nhất của phòng trào Đoàn kết trong đời sống công chúng. Hệ
thống đảng phái thời hậu cộng sản của Ba Lan lúc đó còn phôi thai và lộn
xộn, kể cảo tại thời điểm khi tôi đang viết bài này thì tình trạng đó vẫn
còn. Hàng loạt các đảng phái mới mọc lên như nấm sau cơn mưa, trong
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năm 1991 đã có tới gần 300 đảng, và lời kêu gọi cho chủ nghĩa đa nguyên
chính trị đã được phản hồi một cách quá mức. cũng giống như mọi công
dân ở hầu hết các nước hậu cộng sản khác, rất nhiều người Ba Lan đều coi
toàn bộ hiện tượng này như một cuộc bất ổn nghiêm trọng. Ý tưởng về xã
hội dân sự tự nhiên chỉ gợi đến một nỗ lực thống nhất dân tộc và tinh
thần đoàn kết dân chúng, do vậy những người dấn thân cho phong trào
Đoàn kết đã hình thành lên cả một tổ chức dân sự quốc gia và một hệ
thống các uỷ ban của công dân trên phạm vi toàn quốc, từ cấp độ các làng
xã trở lên. chúng tôi gọi khối nghị viện được bầu một cách dân chủ và đại
diện cho những người Đoàn kết là Hội kín Dân sự. Chúng tôi liên tục sử
dụng và khai thác các cụm từ "civic" (dân sự) và "citizen" (công dân) với
nhận thức rằng chúng gắn liền với khái niệm về xã hội dân sự.
Hồi tưởng lại quá khứ, tôi vẫn còn nhớ như in rằng chúng tôi đã cố
gắng thay đổi những thực tế hết sức khó khăn chỉ đơn thuần bằng những
ngôn từ. Sự đoàn kết thống nhất giữa những người trung thực và vị tha
trong phong trào Đoàn kết với nhau đã giúp xoá đi những chia rẽ xã hội
và những xung đột lợi ích, cái tôi nhỏ nhen... Ma lực của từ "công dân" ở
Ba Lan và Séc xuất hiện từ sự cảm nhận được truyền bá rộng khắp, đã
giúp chuyển hướng ủng hộ của mỗi người đối với nhà nước cùng luật
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pháp của nó sang việc thúc đẩy họ trở thành thành viên của một cồng
đồng người phấn đấu vì mục tiêu xã hội dân sự.
Sự kiếm tìm của chúng tôi đối với loại hình cộng đồng này có thể coi là
hết sức ngây thơ hay thậm chí là phi lý, nhưng không ai có thể phủ nhận
rằng nó là tạo nên sức mạnh rất hiệu quả chống lại chủ nghĩa độc tài toàn
trị. Vấn đề là ở chỗ khi kẻ thù chung của chế độ độc tài biến mất thì lý do
để tồn tại loại hình cộng đồng đó cũng bắt đầu biến mất. Và tiếp sau đó là
một sự lựa chọn quan trọng xuất hiện: Một xã hội mở hay chủ nghĩa dân
tộc.

Sự trở lại của đời sống công chúng
Chủ nghĩa dân tộc - theo nghĩa truyền thống của từ này và trong nhận
thức chính trị Anglo-Saxon cần đưa thêm vào một ý nghĩa tiêu cực - ở
một cách thức nào đó đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng. Chủ nghĩa
dân tộc mang đến cho cộng đồng một con đường rõ ràng là kêu gọi các
mối quan hệ đoàn kết dân tộc. Nó coi lịch sử dân tộc không phải là một
cái gì đó mang đến một sự lựa chọn các truyền thống mà như là một loại
biên niên sử (lí lịch) của bộ tộc người, và những ai nằm ngoài vòng ma lực
đó, cho dù là họ sống bên trong hay bên ngoài đường biên giới đất nước,
đều bị coi như kẻ thù. Cuối cùng, chủ nghĩa dân tộc khai thác các sự kiện
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cho thấy dân khí và tình cảm dân tộc bị thể chế cộng sản dập tắt như thế
nào, và chứng tỏ họ đã giúp củng cố mục tiêu đấu tranh chống lại chủ
nghĩa cộng sản như thế nào.
Trong bối cảnh một xã hội mở, việc đáp ứng cho nhu cầu thống nhất
sẽ khó khăn hơn. Nền dân chủ, rốt cuộc, không phải là bộ phận cấu
thành cộng đồng mà là sự vận hành đòi hỏi quyền lợi. Nó không phải dựa
trên những xúc cảm mà là lý trí về tính hợp pháp, sự ổn định và quyền
kiểm soát. Sự tự do rất rễ làm nảy sinh những đam mê, nhưng kết cục sẽ
đưa đến dân chủ, nhưng dù sao vẫn phải trải qua khó khăn vô cùng lớn.
Jurgen Habermas đã nói về mảng tự tổ chức của đời sống công chúng
được dựa trên sự đoàn kết và giao thiệp với nhau. ông ta đã đề cập đến
chúng bằng mọt thuật ngũ nổi tiếng là Lebenswelt (thế giới cuộc sống).
Tất nhiên Habermas đã nói về xã hội dân sự, cho dù là không phải trong
bối cảnh cụ thể chống chủ nghĩa cộng sản, hay trong thời kỳ chuyển đổi
hậu cộng sản. Chính trị trong các nền dân chủ được thiết lập đang bị chi
phối bởi các đảng phái hay các thiết chế chuyên môn cao và không chịu
chi phối bởi tình cảm con người. Cụm từ tiếng Nga "apparatchik" mô tả
một loại hình không biến mất hoàn toàn cùng với sự sụp đổ của chủ
nghĩa cộng sản. Apparatchik cũng tồn tại đồng thời với các nền dân chủ
phương Tây, và thậm chí nó còn trở lên mạnh hơn khi công nghệ sử dụng
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quyền lực ngày càng phức tạp, tinh vi hơn. Khi vai trò chính trị của
apparatchik lớn lên thì đồng nghĩa với nó là vai trò chính trị của công dân
mờ nhạt đi.
trong hệ thống chính trị của Mỹ, người ta có thể khám phá ra, ít nhất
từ quan điểm của một người quan sát chấu Âu, chức năng hoạt động của
xã hội dân sự trên một phạm vi rộng, cho dù bản thân khái niệm này
không quá phổ phổ biến. Trên một quy mô lớn các hoạt động xã hội, từ
thiện, giáo dục, văn hoá, thương mại hay chuyên môn... diễn ra nằm ngoài
sự ảnh hưởng hoặc kiểm soát của chính quyền bang hoặc liên bang. Các
hội đoàn, tổ chức, các nhóm ái hữu tự giúp đỡ lẫn nhau ứng xử theo
những quy tắc xã hội nhất định, điều này khiến họ có thể độc lập với nhà
nước và trở thành cơ sở để tồn tại. Tuy nhiên, một vấn đề thiết yếu vẫn
còn đặt ra đó là vấn đề này phụ thuộc trực tiếp vào đời sống công chúng
hay nền chính trị ở cấp độ nào. Suy cho cùng, các đảng phái chính trị của
Mỹ có nhiệm vụ hoàn thành chức năng đoàn thể chỉ trong một giới hạn
nhất định, mà trước hết và quan trọng nhất chúng là những cấu trúc xã
hội để phục vụ các tiến trình bầu cử.
Ở các nước châu Âu, mức độ hoạt động xã hội tự trị rất khác nhau, và
mức độ ảnh hưởng của nhà nước đối với đời sống cá nhân cũng vậy. Mối
quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng cũng rất đa dạng. Tuy nhiên có thể
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nói rằng mặc dù chứa đựng nguy cơ của sự quá đơn giản hoá, một nguy cơ
thực sự được thể hiện ở việc giảm sút mối quan tâm đến chính trị của dân
chúng, và chủ nghĩa thu mình khỏi đời sống công cộng.
Đối với nền dân chủ, không có sự đe doạ nào lớn hơn sự dửng dưng và
tính thụ động của công dân. Một chế độ quân chủ hay chế độ chuyên
quyền có thể làm được chỉ ở một số ít đối tượng, các nền cộng hoà dân
chủ không thể tồn tại nếu thiếu công dân. Các đảng phái chính trị ở Tây
Âu đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Chính trị đang ngày càng nhấn
mạnh đến các cá nhân ứng cử viên thay vì các đảng phái hay các chương
trình của họ. Sự chán ghét tình trạng nhà nước có mặt ở khắp nơi và xu
hướng công dân thờ ơ trước chính trị gia tăng đặt ra yêu cầu cấp thiết về
vấn đề xã hội dân sự và vai trò của nó trong nền văn minh dân chủ.
Để kết luận, cho phép tôi trở lại vấn đề mà tôi biết rõ nhất - kinh
nghiệm từng trải ở Ba Lan. Thật thú vị khi so sánh phong trào Đoàn kết
được cảm nhận như thế nào giữa ý kiến công chúng của Mỹ và châu Âu.
Ở Mỹ, phong trào Đoàn kết đã gợi lên lòng nhiệt huyết và giành được sự
ủng hộ rộng rãi, coi đó như một công đoàn độc lập và phong trào quần
chúng chống cộng duy nhất phía sau "Bức Rèm Sắt". Châu Âu thị bị mê
hoặc chủ yếu bởi sức mạnh tổ chức tự phát, tính sát thực của sự lôi cuốn,
và không khí ái hữu đã tạo nên nét đặc trưng của phong trào Đoàn kết.
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Người ta có thể nói rằng quan điểm của châu Âu đã gây sững sờ cách nhìn
về một xã hội dân sự mà Phong trào Đoàn kết theo đuổi trong thời kỳ
dấn thân của nó, giai đoạn 1980-1981.
Từ việc nhạn ra những nguy cơ đã manh nha xuất hiện đối với Ba Lan
nói riêng và đối với trung và đông âu nói riêng, chúng ta cần đặt ra câu
hỏi liệu ý tưởng về một xã hội dân sự, cho dù nó đạt được hiệu quả đến
đâu trong việc hạ bệ chủ nghĩa cộng sản, sẽ đi đến kết cục chẳng có tác
dụng gì trong thiết lập nền dân chủ.
Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Mà trái lại, khái niệm xã hội
dân sự vẫn giữ nguyên giá trị của nó, kể cả như một công cụ phân tích
cũng như một chương trình hành động hữu dụng. Tuy nhiên, nội hàm
của nó đã thay đổi. Xã hội dân sự của năm 1980 đã đặt ra cho tương lai
một quan điểm dựa trên sự đoàn kết thống nhất về tình cảm một cách
đáng sợ. Xã hội dân sự của hơn 10 năm sau đó không thể tự dựa vào xúc
cảm tâm lý, mà là dựa trên sự gây dựng một cách cẩn thận các thiết chế tổ
chức; việc nhận thức thực tế các giá trị đạo đức; và việc lôi kéo được đông
đảo nhất số người dân có thể tham gia vào đời sống xã hội. Nhiệm vụ
chính hiện nay là thiết lập các cơ cấu dân chủ ổn định, ví dụ như cơ chế
đối trọng và kiểm soát hiến pháp; giáo dục công dân trên tình thần tôn
trọng luật pháp; và khuyến khích các hoạt động công dân. Xã hội dân sự
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không vận hành như một đối trọng của nhà nước dân chủ, mà là hợp tác
với nó. Nó không còn là một dạng "thành bang song hành", mà ngày nay
nó có thể đơn giản chỉ là một phần của thành bang.
Các chính trị gia và hoạt động chính trị cần nhận thức đời sống dân
chúng dưới góc độ là công nghệ sử dụng quyền lực và những kết quả trực
tiếp. Giới chính khách và triết gia muốn thực hiện các cuộc ganh đua
chính trị và cạnh tranh quyền lực đều là đối tượng của các luân lý đạo đức.
thông thường, sự thực nằm ở giữa: cái cần thiết chính là công nghệ nắm
giữ sức mạnh, điều không xa lạ đối với cả "luân lý nhận thức" cũng như
"luân lý về tinh thần trách nhiệm". Cuối cùng, sự xuất hiện của một xã
hội dân sự sẽ mang đến những khả năng tốt nhất để vượt qua sự trệch
hướng của nhà nước và xã hội, và hướng người công dân tham gia tích cực
vào đời sống xã hội. Và chỉ trong những điều kiện như vậy, nền dân chủ
mới được bảo đảm.

Nguồn: Bronislaw Geremek. Xã hội dân sự hiện tại và tương lai. Truy cập
ngày 01.12.2016.
<http://www.vdlc.org/node/165>
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BÀI SÁU

CON NGƯỜI DÂN CHỦ & XÃ HỘI DÂN SỰ
Tác giả:

L

Nông Duy Trường

àn sóng dân chủ đang dâng lên trên toàn thế giới. Từ năm 1972 đến
nay, khi Freedom House bắt đầu theo dõi tiến trình dân chủ hóa

trên toàn thế giới, các nước trên thế giới đã tiến một bước dài về dân chủ.
Năm 1972 cả thế giới có 150 nước, trong tổng số này chỉ có 43 nước có tự
do, 38 nước có một phần tự do, và còn lại 69 nước hoàn toàn không có tự
do. Đến năm 2002, tổng số nước trên thế giới lên đến 192 nước, và được
xếp hạng như sau: 89 nước có tự do, 56 nước có một phần tự do, và chỉ
còn 47 nước không có tự do, trong đó có Việt Nam của chúng
ta.[1] Những con số thống kê cho thấy một hình ảnh thật lạc quan, chỉ
trong vòng ba mươi năm con số các nước có tự do đã tăng hơn gấp đôi (so
với 2000 năm trước đó khi con người chuyển từ phong kiến, quân chủ
sang dân chủ vào thế kỷ 17),[2] nhưng cũng theo cách xếp hạng của
Freedom House, vẫn có 56 nước chỉ có một phần tự do, và trong thập
niên cuối của thế kỷ 20, hiện tượng dân-chủ-phi-tự-do vẫn là một hiện
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tượng phổ biến tại một số nước đang trên đà dân chủ hóa. Đó là lý do tại
sao theo cách xếp hạng của Freedom House, không phải cứ hễ có một hệ
thống chính trị "dân chủ" bao gồm một hiến pháp và các định chế chính
trị-hành pháp, lập pháp, và tư pháp-là có dân chủ!
Tiến trình dân chủ hóa là một tiến trình phức tạp, bao gồm sự hội tụ
của nhiều yếu tố xã hội, chính trị, kinh tế, giáo dục, vân vân, nhưng xét
cho cùng, yếu tố quan trọng nhất, và căn bản nhất của tiến trình dân chủ
hóa tại bất kỳ một quốc gia nào cũng vẫn là yếu tố con người. Nếu mẫu
người sĩ phu là nền tảng của xã hội phong kiến, thì xã hội dân chủ phải có
mẫu người dân chủ. Tuy nhiên, con người dân chủ chỉ có thể trưởng
thành trong một xã hội tương hợp, đó là xã hội dân sự (civil society). Bài
viết dưới đây sẽ phân tích mối tương quan giữa con người dân chủ và xã
hội dân sự để cho thấy quan hệ hỗ tương giữa con người dân chủ và xã hội
dân sự chính là chất xi-măng xây dựng nền móng cho một chế độ dân
chủ, tự do, nhất là tại một nước như Việt Nam của chúng ta.

Con Người Dân Chủ
Hơn một trăm năm trước, nhà cách mạng Phan Chu Trinh đã nhận thức
rằng ngoài việc đấu tranh giành độc lập cho đất nước, Việt Nam cần phải
được dân chủ hóa thì mới có thể tìm được một chỗ đứng trên trường
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quốc tế. Chương trình hành động của ông có thể được tóm tắt như sau:
"Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh."[3] Tại sao Phan Chu Trinh
lại chủ trương phải khai dân trí trước? Con người Việt Nam của thời đại
Phan Chu Trinh sống dưới thời phong kiến, được giáo dục và hun đúc
trong khuôn khổ Tống Nho, với các thứ bậc và giai cấp xã hội được tập
đại thành cả hàng nghìn năm, với quyền uy tuyệt đối của vua, với "dân chi
phụ mẫu" của quan lại, nên đã quen với hệ thống tư tưởng và xã hội
phong kiến, và chấp nhận một cách tự nhiên những tương quan xã hội
này. Việc nước là việc của sĩ đại phu, không phải việc của nhân dân lo đến.
Do đó, khai dân trí không chỉ đơn thuần là nâng cao trình độ học vấn và
kiến thức, khai dân trí còn là nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm
của mỗi cá nhân trong tập thể xã hội. Trong suốt 100 năm qua con người
Việt Nam cùng với xã hội Việt Nam bước từ thời kỳ phong kiến quân chủ
sang thực dân đô hộ rồi sang cộng sản tại miền Bắc và bán-dân chủ tại
miền Nam cho đến năm 1975 thì cả nước hoàn toàn thuộc vào chế độ
chuyên chính cộng sản. Lịch sử đã minh chứng và khảo cứu cụ thể của
Freedom House đã xác định là những định chế chính trị không làm nên
một chế độ dân chủ; do đó, không thể dùng những định chế như lập
pháp, hành pháp, và tư pháp mà bảo rằng Việt Nam đã có một thể chế
dân chủ. Một thể chế dân chủ phải được hình thành từ những đơn vị nhỏ
nhất là cá nhân, là những con người dân chủ-khác biệt với đơn vị nhỏ
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nhất trong xã hội phong kiến là gia đình. Trong tác phẩm Today's isms,
xuất bản năm 1954, Ebenstein đã viết: "sức mạnh của một nền dân chủ là
ở ý chí bảo vệ dân chủ của người dân." Cổ nhân ta cũng có nói, "người
dân nào, xã hội đó." Nói một cách khác, chính người dân là thành tố quan
trọng nhất không những trong tiến trình xây dựng mà còn trong công
cuộc bảo vệ dân chủ. Muốn xây dựng dân chủ, do đó, trước hết phải xây
dựng con người dân chủ.
Để cụ thể, thế nào là con người dân chủ? Một con người dân chủ,
trước hết phải có nhân cách dân chủ, và nhân cách dân chủ (democratic
personality) được thể hiện qua:
1. Tư Duy Dân Chủ: muốn có được tư duy dân chủ cần phải thực tập
tư duy trên căn bản luận lý thực nghiệm (rational empiricism). Luận lý
thực nghiệm lập luận rằng "mọi kiến thức của con người đều do kinh
nghiệm mà ra" (John Locke). Vì con người chỉ có kinh nghiệm giới hạn
nên kiến thức của con người cũng là kiến thức giới hạn. Do đó, trên căn
bản luận lý thực nghiệm, không có cái gọi là chân lý tuyệt đối. Đã không
có chân lý tuyệt đối thì sẽ không đưa đến những giáo điều và hành động
cực đoan. Khi đã ý thức được rằng "cái biết" của ta hữu hạn và có thể sai
lầm, người có tư duy dân chủ dễ dàng chấp nhận những khác biệt trong
sinh hoạt xã hội cũng như bất đồng chính kiến trong chính trị. Mỗi người
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có thể nắm giữ được một phần của sự thật và do đó khi hợp tác sẽ đem lại
kết quả tốt hơn cho tất cả. Tư duy giáo điều không nhường đất cho thảo
luận hoặc thỏa hiệp. Hậu quả của tư duy này là các biện pháp tranh đấu
cực đoan, không khoan nhượng, và kết quả là một xã hội bị áp chế, là
những chế độ chuyên chính, độc tài.
2. Khả năng dung thứ (tolerance): kết quả của tư duy thực nghiệm
mang đến một ảnh hưởng tâm lý vô cùng quan trọng trong việc xây dựng
nhân cách dân chủ; đó là khả năng dung thứ. Ý thức được sự bất toàn của
mình, con người dân chủ dễ dàng chấp nhận những khác biệt về tư tưởng,
về chính kiến, vân vân. Khả năng dung thứ giúp cho công việc giải quyết
những bất đồng diễn ra trong một không khí cởi mở và xây dựng cho cái
tốt chung, chứ không đưa đến tình trạng "một sống, một chết." Trong
một xã hội có rất nhiều dị biệt, dù ngay cả khi có chung một mục tiêu, sự
khác biệt về phương thức cũng đủ đưa đến các sự tranh cãi quyết liệt. Nếu
không có khả năng dung thứ để ý thức được sự thiếu sót của mình mà
chấp nhận phần đúng của người khác thì xã hội sẽ không thể xây dựng
được trong hòa bình và tiến bộ.
3. Khả năng đối thoại: từ tư duy dân chủ và khả năng dung thứ,
một thuộc tính căn bản nữa của nhân cách dân chủ là khả năng đối thoại.
Trong một xã hội văn minh và trật tự, mọi khác biệt đều được giải quyết
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qua các cuộc thương thảo. Nhân cách dân chủ đòi hỏi ta phải biết chấp
nhận sự khác biệt và sẵn sàng đối thoại giữa các phe nhóm bất đồng ý
kiến. Đối thoại để tìm ra giải pháp chung chứ không phải để tranh hơn
thua. Chấp nhận đối thoại trong sinh hoạt xã hội sẽ đưa đến chấp nhận
đối lập trong chính trị.
4. Ý thức trách nhiệm: ngoài ba thuộc tính trên của nhân cách dân
chủ, ý thức trách nhiệm là một thuộc tính quan trọng trong việc xây dựng
xã hội dân chủ. Con người dân chủ hiểu được vai trò của mình trong xã
hội cũng như hiểu được trách nhiệm của mình trong việc sống chung với
nhau trong một cộng đồng. Ý thức trách nhiệm đưa đến những hành
động cụ thể trong sinh hoạt chứ không phải ý thức suông. Từ ý thức
trách nhiệm này con người dân chủ phát huy một thuộc tính khác nữa là
tinh thần tập thể (cộng đồng) và thiện nguyện.
5. Tinh thần tập thể và thiện nguyện (voluntarism): tinh thần
tập thể và thiện nguyện giúp con người dân chủ xây dựng một xã hội dân
sự, một xã hội trong đó người dân tự nguyện-mà không qua chính quyềnlàm những gì mà họ thấy cần thiết cho chính bản thân và những người
chung quanh (tại các quốc gia dân chủ ta thấy có rất nhiều các tổ chức
thiện nguyện về đủ mọi khía cạnh và sinh hoạt của xã hội. Người dân
không ỷ lại vào chính quyền để giải quyết các vấn đề cho họ). Tinh thần
157 | 402

tập thể và thiện nguyện này là cốt lõi của xã hội dân sự và dân chủ vì qua
những sinh hoạt thiện nguyện, người dân thực sự thi hành quyền làm chủ
xã hội.
Nhân cách dân chủ một khi đã được hình thành cần một môi trường
thuận lợi để phát triển, cần được vun xới để nẩy nở. Môi trường thuận lợi
ấy chính là một xã hội dân sự, hay còn được gọi là xã hội công dân (civil
society).

Xã hội dân sự
Aristotle đã nói: "con người là một sinh vật chính trị," nhưng trước khi
con người trở nên một sinh vật chính trị, Seneca cũng đã nói con người là
một "sinh vật xã hội" (social animal) với bản năng quần tụ. Bản năng quần
tụ đã khiến con người kết hợp lại và sống chung với nhau trong những tập
thể, đầu tiên là gia đình, với mục tiêu đầu tiên là sinh tồn và sau đó là cải
thiện đời sống. Xã hội con người dần dần tăng trưởng từ những cộng
đồng khác nhau về nhiều mặt như sắc tộc, giai cấp, tôn giáo, và văn hóa.
Tuy nhiên, một xã hội chỉ có thể đáp ứng được cho người dân hai mục
tiêu thiết yếu đầu tiên-an cư và lạc nghiệp-khi có một quyền lực bao trùm
lên cả xã hội để bảo đảm hai mục tiêu này, nhất là khi có sự tranh chấp
giữa những người dân với nhau. Chính quyền từ đó được thiết lập. Uy
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quyền của chính quyền từ đâu mà ra? Các xã hội phong kiến cho rằng
quyền cai trị là quyền của trời cho một họ; các triều đại phong kiến từ
đông sang tây đều dùng khẩu hiệu "thay trời trị dân," và mang tính chất
cha truyền con nối. Tương quan giữa người dân và chính quyền là quan hệ
một chiều theo hàng dọc từ nhà nước xuống nhân dân. Từ quan hệ này
khái niệm "dân chi phụ mẫu" được phát huy, và nhà nước có nhiệm vụ
"chăm lo" cho đời sống của dân chúng. Nếu gặp được minh quân thì dân
được nhờ, còn gặp phải hôn quân thì dân cũng phải chịu. Đời sống phong
kiến đã tạo nên một tâm lý thụ động và thờ ơ trước những việc "không
phải việc của mình" nơi người dân. Các chính quyền độc tài, dù là độc tài
cá nhân hay độc tài đảng trị cũng đều giống như các chính quyền thời
phong kiến biến người dân thành những phần tử thụ động, biết phục
tùng.
Khi nền dân chủ được phát huy tại Anh quốc vào cuối thế kỷ 17, cùng
với các luận thuyết về dân chủ của John Locke, của Rousseau,
Montesquieu, vân vân, quan niệm về quyền lực của nhà nước được thay
đổi. Quyền lực của nhà nước không phải từ trời mà từ chính mỗi người
dân. Khái niệm công dân và xã hội dân sự ra đời. Theo Larry Diamond,
trong khảo luận "Rethingking Civil Society"[4] đăng trên tạp chí Journal
of Democracy, 1994, thì
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Xã hội dân sự chỉ một đời sống xã hội có tổ chức mang các tính chất tự
nguyện, tự phát, tự tồn, độc lập khỏi sự chi phối của nhà nước, và được
ràng buộc bởi một hệ thống luật pháp và các giá trị văn hóa. Xã hội dân sự
khác với xã hội theo nghĩa thường dùng ở chỗ nó bao gồm các công
dân [chữ in nghiêng của người viết dùng để nhấn mạnh] hoạt động một
cách tập thể trong lãnh vực công cộng (public sphere) nhằm biểu tỏ các
mối quan tâm, tư tưởng, trao đổi thông tin, thực hiện các mục tiêu chung
có tính chất hỗ tương, kiến nghị với nhà nước và buộc các viên chức chính
quyền phải chịu trách nhiệm trước các việc làm của chính quyền. Xã hội
dân sự là một thực thể trung gian giữa lãnh vực tư nhân (private sphere)
và nhà nước.
Theo khái niệm này, đặc tính nổi bật nhất của xã hội dân sự là sự tham
gia của công dân vào các sinh hoạt của xã hội qua các tổ chức một cách tự
nguyện, vô vị lợi cho cá nhân hay tổ chức đó (khác với các tổ chức, hoặc
công ty thương mại có tính chất lợi nhuận), và độc lập với nhà nước. Nhìn
dưới lăng kính này xã hội (nói chung) là một tập hợp gồm ba tiểu tập
hợp: nhà nước, xã hội dân sự bao gồm các hoạt động công cộng có tính
chất bất vụ lợi, và thị trường bao gồm các hoạt động tư có tính chất lợi
nhuận; trong đó xã hội dân sự đóng vai trò trái độn giữa nhà nước và thị
trường. Ba tiểu tập hợp này tác động qua lại với nhau tạo nên sự sống
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động và cân bằng của xã hội dân chủ.[5] Khái niệm tổ chức xã hội theo
hàng dọc từ chính quyền đi xuống đến người dân nay có thể được quan
niệm theo hàng ngang gồm ba phần: chính quyền, xã hội dân sự và thị
trường, trong đó mỗi phần có nhiệm vụ rõ rệt và tác động hỗ tương với
nhau.
Xã hội dân sự được hình thành, trước hết do sự ý thức của các công dân
về trách nhiệm của mình đối với các lãnh vực công của xã hội nói chung.
Các tổ chức tự nguyện, phi-chính phủ, phi-lợi nhuận (NGO) từ đó ra đời
nhằm góp phần giải quyết các vấn đề, trước hết của chính các cá nhân và
sau đó, của xã hội. Thêm vào đó, lãnh vực công (public sphere) cũng là
diễn đàn để mọi người thảo luận về các vấn đề liên quan đến đời sống, để
học hỏi và tìm hiểu về các tin tức, ý kiến, quan niệm của những cá nhân
khác. Điểm quan trọng cần ghi nhận là mặc dù các tổ chức NGO không
hoạt động chính trị nhằm nắm chính quyền như các đảng phái chính trị,
các hoạt động xã hội của NGO đều mang tính chất chính trị; thí dụ, các
tổ chức trợ giúp giáo dục cho các sắc dân thiểu số phải quan tâm và vận
động (lobby) các chính sách của nhà nước về giáo dục. Nói một cách khác,
xã hội dân sự chính là môi trường chính trị (political sphere) nằm giữa
nhà nước và xã hội nói chung.
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Tương quan giữa con người dân chủ và xã hội dân sự
Sinh hoạt giữa các công dân trong những tổ chức tự nguyện tạo nên một
nền văn hóa chính trị (political culture) mang đặc tính dân chủ. Trước
hết, các công dân tự nguyện tham gia vào sinh hoạt trong một tổ chức tự
nguyện trên nguyên tắc bình đẳng, nơi mà mọi thành viên đều có thể chia
sẻ mọi ý kiến về các vấn đề mà họ quan tâm đến, cho dù các ý kiến có thể
trái ngược lẫn nhau, ngay cả khi những ý tưởng có vẻ "lẩm cẩm" nữa. Đặc
tính "tự nguyện" giúp các thành viên mạnh dạn nói lên suy tư của mình,
bởi vì trong sinh hoạt tự nguyện, nơi mọi người đều bình đẳng, sự áp chế
về tư tưởng không thể xảy ra (nếu không thích thì mỗi người đều có thể
tự động không tham dự). Sự tranh luận của chính các thành viên trong
các tổ chức này giúp mọi người tìm ra "cái đúng" chung, trong khi mỗi
người đều có cái đúng riêng. Sự trái ngược về ý kiến, về tư duy, không có
nghĩa cứ hễ anh đúng thì tôi sai, hay ngược lại, mà có nghĩa là cả hai đều
có thể đúng hết khi vấn đề được nhìn từ hai góc độ khác nhau. Những
sinh hoạt như vậy củng cố và giúp cho nhân cách dân chủ được trưởng
thành thêm.
Đặc tính "tự nguyện" của các tổ chức trong xã hội dân sự không những
giúp thành viên có cơ hội để chia sẻ ý kiến, suy nghĩ, mà còn giúp thực
hành các nguyên tắc về lãnh đạo dân chủ. Một tổ chức tự nguyện có thể
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được xem là một tiểu xã hội và tiểu xã hội này chỉ có thể hoạt động được
nếu có trật tự và ổn định. "Quyền lực" điều hành tổ chức tự nguyện do các
thành viên của tổ chức trao cho những cá nhân đại diện, và tính chất bình
đẳng giữa các cá nhân với nhau làm nổi bật yếu tính của dân chủ là "mỗi
người một phiếu." Những thực tập này giúp cho các thành viên ngày một
phát triển thêm ý thức trách nhiệm của mình đối với tập thể chung, và
chuẩn bị cho họ, qua những sinh hoạt điều hành nội bộ như bầu cử, tranh
cử hội đồng quản trị, vân vân, tham gia vào các sinh hoạt chính trị ở
phạm vi toàn xã hội.
Xã hội dân sự không những là môi trường thích hợp cho nhân cách dân
chủ trưởng thành, sự đa dạng và tính đa nguyên của xã hội dân sự còn
đóng góp tích cực vào việc củng cố và xây dựng xã hội dân chủ. Trước hết,
một xã hội dân sự vững mạnh phân định rõ rệt thẩm quyền của chính phủ
đối với các sinh hoạt xã hội, và tránh được các sự xâm phạm một cách tùy
tiện của chính quyền vào các sinh hoạt xã hội. Hơn thế nữa, tại các nước
dân chủ, một xã hội dân sự trưởng thành trong đó người dân tự lo liệu và
giải quyết được cho chính họ đa số các vấn nạn xã hội, cũng là một hàng
rào cản sự lạm quyền và độc đoán của chính quyền. Tại các nước đang dân
chủ hóa, xã hội dân sự cũng là nơi tập hợp của các phong trào xã hội đa
nguyên đưa đến sự hình thành của các lực lượng đối lập chính trị, như
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Phong trào Đoàn kết (Solidarity movement) tại Ba-lan trong thập niên
1970, các tổ chức nghiên cứu chính trị tại Đài Loan và Đại Hàn trong
thập niên 1980. Mục tiêu hoạt động của các phong trào xã hội này không
nhắm vào "lật đổ" chế độ mà nhắm vào xây dựng một xã hội "dân sự" nằm
ngoài sự kiểm soát của các định chế của chính quyền, và áp lực chính
quyền cải tổ về cấu trúc xã hội.[6]

Kết luận
Như trên đã trình bày, về cấu trúc, có thể nói xã hội dân sự là sự kết hợp
của các tổ chức tự nguyện. Tuy nhiên, thành tố cốt lõi của xã hội dân sự
vẫn là các cá nhân nhận thức được trách nhiệm của mình đối với "cái tốt"
chung cho cả xã hội mà tham gia vào các tổ chức tự nguyện, phi-chính
phủ (NGO). Nói một cách khác, xã hội dân sự là tập hợp của các con
người dân chủ trong các diện khác nhau của xã hội như nhân quyền, giáo
dục, y tế, nghề nghiệp, vân vân. Điều kiện cần thiết cho sự hình thành
của xã hội dân sự chính là từ sự nhận thức của mỗi cá nhân về vai trò và
trách nhiệm của họ trong xã hội nói chung đã thúc đẩy họ tham dự vào
các sinh hoạt của xã hội. Sinh hoạt trong những tổ chức tự nguyện mỗi cá
nhân có cơ hội phát huy các đặc tính của nhân cách dân chủ. Nhân cách
dân chủ càng được nẩy nở thì xã hội dân sự càng được phát huy, và ngược
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lại. Một xã hội dân sự năng động sẽ cung cấp năng lượng cho sự vận hành
của cả xã hội, nhất là về phương diện chính trị và chính sách phản ảnh các
quan tâm của mọi thành viên trong xã hội. Xã hội dân sự và con người
dân chủ là một tương quan nhất thể tạo thành nền tảng vững chắc cho
một nền chính trị dân chủ và xã hội đa nguyên.

Chú thích
[1] Freedom House's 2002 Report: http://www.freedomhouse.org/ .
Freedom House dùng 2 bảng điểm để xếp hạng dân chủ cho các nước;
một bảng về các quyền chính trị, và một bảng về các quyền dân sự. Điểm
trung bình của mỗi nước hay lãnh thổ sẽ được dùng để đánh giá: Tự do,
Bán-Tự do, hoặc Phi-Tự do. Những nước có điểm trung bình từ 1-2.5
được coi là tự do; từ 3-5.5 là Bán-Tự do; và từ 5.5-7 là Phi-Tự do. Nếu
một nước được 6 điểm về quyền chính trị và 5 điểm về quyền dân sự, hoặc
5 điểm cho quyền chính trị và 6 điểm cho quyền dân sự, nước đó có thể
được xếp hạng Bán Tự do, hoặc Phi Tự do. Thêm vào đó là số điểm "thô"
(raw score) dùng để xác định thứ hạng cuối cùng. Điểm thô từ 0-30 là
Phi-Tự do, từ 31-59 là Bán-Tự do, và từ 60-88 là Tự do. Điểm trung bình
của Việt Nam là 6.5, xếp hạng Phi-Tự do.
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[2] Anh quốc được coi như là nước đầu tiên tại Tây phương được dân chủ
hóa sau cuộc cách mạng năm 1688 truất phế vua James đệ nhị, và thiết lập
chế độ Quân chủ lập hiến.
[3] Nguyễn văn Xuân, Phong Trào Duy Tân, trg. 7, Lá Bối, Sài gòn 1970 Phan Bội Châu mới thực là người đề xướng ra khẩu hiệu nêu trên trong
Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư, gồm năm phần. Phần 1 nói về nỗi nhục mất
nước, 3 phần giữa bàn đến vấn đề khai dân trí, chấn dân khí, và thụ nhân
tài (vun trồng nhân tài), và phần cuối kêu gọi các trí thức đang làm quan
tham gia phong trào. Tuy nhiên, mặc dù Phan Bội Châu đề xướng ra
thuyết này, trong hơn cả nửa đời hoạt động ông lại đi theo con đường chủ
trương dùng bạo lực để giành độc lập. Phần khai dân trí và chấn dân khí
thực sự là những chương trình hành động của phong trào Duy Tân do
Phan Chu Trinh chủ trương và thi hành.
[4] Emma Porio, Civil Society and Democratization in Asia: Prospects and
Challenges in the New Millenium
http://ihome.cuhk.edu.hk/~b102291/activity/anniversity/10porio.doc
[5] Porio, tài liệu dẫn thượng.
[6] Andrew Levin, Civil Society and Democratization in Haiti, Emory
International Law Review, Vol. 9, Mùa Thu 1995, số 2.
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Nguồn: Nông Duy Trường. Con người dân chủ & xã hội dân sự. Truy cập
ngày 01.12.2016.
<http://icevn.org/vi/node/276>
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in chào quý vị. Tôi muốn nói chuyện ngắn gọn với quý vị hôm nay
về vai trò của xã hội dân trong việc xây dựng và củng cố nền dân

chủ. Tất cả quý vị đều là các nhà lãnh đạo xã hội dân sự, những người
đang tham gia vào nỗ lực này theo nhiều cách khác nhau, vì vậy tôi rất hài
lòng để có thể chia sẻ những ý tưởng với quý vị.
Các tổ chức xã hội dân sự, theo tôi có nghĩa là toàn bộ các nhóm có tổ
chức và các thiết chế độc lập với nhà nước, tự nguyện, và ít nhất là đến
một mức độ nào đó tự tạo và tự chủ. Điều này tất nhiên bao gồm các tổ
chức phi chính phủ như những người trong căn phòng này, và còn cả các
phương tiện thông tin đại chúng độc lập, các think tanks (trí khố), các
trường đại học, và các nhóm xã hội và tôn giáo.
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Để trở thành một bộ phận của xã hội dân sự, các nhóm phải đáp ứng
một số điều kiện khác nữa. Trong một nền dân chủ, các nhóm xã hội dân
sự phải tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền cá nhân, và quyền lợi bày tỏ
quan tâm và ý kiến của các nhóm khác. Một phần nghĩa của từ "dân sự"
có nghĩa là khoan dung và chấp nhận đa nguyên và đa dạng.
Các nhóm xã hội dân sự có thể thiết lập quan hệ với các đảng phái
chính trị và nhà nước, nhưng họ phải giữ tính độc lập, và họ không tìm
kiếm quyền lực chính trị cho bản thân.
Thông thường trong quá trình chuyển đổi, nổi lên các nhóm tìm cách
độc chiếm cuộc sống và suy nghĩ của các thành viên của họ. Những nhóm
này không dung chứa quyền bất đồng chính kiến của các thành viên, và
không tôn trọng các nhóm khác bất đồng với họ. Một số các nhóm này
chỉ có thể là bình phong cho các đảng phái chính trị hay những phong
trào tìm cách giành quyền kiểm soát của nhà nước. Những nhóm này
không phải là bộ phận của xã hội dân sự và họ không đóng góp để xây
dựng một nền dân chủ.
Thế thì, các tổ chức độc lập, tự nguyện, tuân thủ pháp luật, khoan
dung và đa nguyên của xã hội dân sự có thể làm gì để xây dựng và duy trì
nền dân chủ?
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Vai trò đầu tiên và cơ bản nhất của xã hội dân sự là để hạn chế và kiểm
soát quyền lực của nhà nước. Tất nhiên, bất cứ nền dân chủ nào cần có
một nhà nước làm tốt chức năng và có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi một
quốc gia đang nổi lên từ nhiều thập kỷ của chế độ độc tài, thì cũng cần
phải tìm cách để kiểm tra, theo dõi, và kiềm chế quyền lực của các lãnh
đạo chính trị và quan chức nhà nước.
Xã hội dân sự nên xem xét cách thức các quan chức nhà nước sử dụng
quyền hạn của mình. Họ cần phải nâng cao mối quan tâm của công chúng
về sự lạm dụng quyền lực. Họ nên vận động hành lang cho việc truy cập
thông tin, bao gồm cả quyền tự do về pháp luật thông tin và các quy tắc và
thiết chế kiểm soát tham nhũng.
Điều này tạo thành chức năng quan trọng thứ hai của xã hội dân sự:
phơi bày các hành vi tham nhũng của các quan chức công cộng và vận
động hành lang cho các cải cách quản trị tốt. Ngay cả khi luật pháp và các
cơ quan chống tham nhũng tồn tại, họ không thể hoạt động hiệu quả mà
không có sự hỗ trợ tích cực và sự tham gia của xã hội dân sự.
Một chức năng thứ ba của xã hội dân sự là thúc đẩy sự tham gia chính
trị. Các tổ chức phi chính phủ có thể làm điều này bằng cách giáo dục
người dân về quyền lợi và nghĩa vụ của họ với tu cách là những công dân
dân chủ, và khuyến khích họ lắng nghe các chiến dịch vận động bầu cử và
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bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Các tổ chức phi chính phủ cũng có thể
giúp phát triển các kỹ năng của công dân về làm việc cùng nhau để giải
quyết vấn đề chung, để thảo luận các vấn đề công cộng, và bày tỏ quan
điểm của họ.
Thứ tư, các tổ chức xã hội dân sự có thể giúp phát triển các giá trị khác
của cuộc sống dân chủ: khoan dung, hòa giải, thỏa hiệp, và tôn trọng các
quan điểm đối lập. Nếu không có một văn hóa sâu sắc về hòa giải thì nền
dân chủ không thể ổn định được. Những giá trị này không thể đơn giản
chỉ được giảng dạy là xong, chúng còn phải được trải nghiệm thông qua
thực hành. Chúng tôi có các tấm gương xuất sắc về các tổ chức phi chính
phủ từ các nước khác, đặc biệt là các nhóm phụ nữ đã gieo trồng các giá
trị này trong thanh niên và người lớn thông qua nhiều chương trình thực
hành tham gia và tranh luận khác nhau.
Thứ năm, tổ chức xã hội dân sự cũng có thể giúp phát triển các chương
trình giáo dục công dân dân chủ trong các trường học. Sau chế độ độc tài,
cải cách toàn diện là cần thiết để sửa đổi chương trình giảng dạy, viết lại
sách giáo khoa, và đào tạo lại giáo viên để giáo dục giới trẻ về tội ác của
quá khứ và dạy cho họ các nguyên tắc và các giá trị của nền dân chủ. Đây
là một nhiệm vụ quá quan trọng nên không thể chỉ dành cho các quan
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chức trong Bộ Giáo dục. Xã hội dân sự phải được tham gia như một đối
tác xây dựng và ủng hộ việc đào tạo về dân chủ và nhân quyền.
Thứ sáu, xã hội dân sự là một diễn đàn để thể hiện các lợi ích đa dạng,
và một vai trò của các tổ chức xã hội dân sự là vận động nhằm phục vụ
cho các nhu cầu và mối quan tâm của các thành viên của mình, phụ nữ,
sinh viên, nông dân, người bảo vệ môi trường, công đoàn viên, luật sư, bác
sĩ, v.v. Các tổ chức phi chính phủ và các nhóm lợi ích có thể trình bày
quan điểm của họ với quốc hội và hội đồng tỉnh, bằng cách liên lạc với các
thành viên đơn lẻ và điều trần trước các ủy ban của quốc hội. Họ cũng có
thể thiết lập một cuộc đối thoại với các Bộ của chính phủ và các cơ quan
có liên quan để vận động cho lợi ích và mối quan tâm của họ.
Và không chỉ những nhóm tháo vát và có tổ chức tốt, thì tiếng nói của
họ mới được lắng nghe. Theo thời gian, các nhóm có lịch sử bị áp bức và
đẩy ra ngoài rìa xã hội có thể tổ chức để khẳng định các quyền và bảo vệ
lợi ích của họ nữa.
Cách thứ bảy mà xã hội dân sự có thể củng cố dân chủ là cung cấp các
hình thức mới về mối quan tâm và tình đoàn kết mà liên kết các hình
thức cũ của các mối quan hệ về bộ tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, và các bản sắc
khác. Dân chủ không thể ổn định nếu người ta liên kết với những người
khác trong cùng một tôn giáo hoặc bản sắc. Khi những người thuộc các
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tôn giáo và bản sắc dân tộc khác nhau đến với nhau trên cơ sở lợi ích
chung của họ với tư cách là phụ nữ, nghệ sĩ, bác sĩ, sinh viên, công nhân,
nông dân, luật sư, nhà hoạt động nhân quyền, nhà hoạt động môi trường,
v.v., thì sinh hoạt dân sự trở nên phong phú hơn, đa tạp hơn, và khoan
dung hơn.
Thứ tám, xã hội dân sự có thể cung cấp sự đào tạo cho các nhà lãnh đạo
chính trị trong tương lai. Các tổ chức phi chính phủ và các nhóm khác có
thể giúp xác định và đào tạo các kiểu lãnh đạo mới mà sẽ giải quyết các
vấn đề cộng đồng quan trọng và có thể được tuyển chọn để ứng cử vào các
chức vụ chính trị ở tất cả các cấp và phục vụ trong chính quyền tỉnh hay
nội các quốc gia. Kinh nghiệm từ các nước khác cho thấy xã hội dân sự là
một vũ đài đặc biệt quan trọng để từ đó tuyển dụng và đào tạo các nữ lãnh
đạo tương lai.
Thứ chín, xã hội dân sự có thể giúp thông tin cho công chúng về các
vấn đề công cộng quan trọng. Đây không chỉ là vai trò của các phương
tiện thông tin đại chúng, mà còn là của các tổ chức phi chính phủ mà có
thể cung cấp diễn đàn để tranh luận về chính sách công và phổ biến thông
tin về các vấn đề trước Quốc hội mà có ảnh hưởng đến lợi ích của các
nhóm khác nhau, hoặc của xã hội nói chung.

173 | 402

Thứ mười, các tổ chức xã hội dân sự có thể đóng một vai trò quan
trọng trong việc làm trung gian và giúp đỡ để giải quyết xung đột. Ở các
nước khác, các tổ chức phi chính phủ đã phát triển các chương trình
chính thức để đào tạo các huấn luyện viên nhằm làm giảm xung đột chính
trị và sắc tộc và dạy cho các nhóm về giải quyết tranh chấp thông qua
thương lượng và hòa giải.
Thứ mười một, các tổ chức xã hội dân sự có một vai trò quan trọng
trong việc giám sát hoạt động bầu cử. Điều này đòi hỏi một liên minh
rộng rãi của các tổ chức, không có liên quan đến các đảng phái chính trị
hoặc ứng cử viên, mà sẽ triển khai theo dõi, giám sát trung lập ở tất cả các
điểm bỏ phiếu khác nhau để đảm bảo rằng bỏ phiếu và kiểm phiếu là hoàn
toàn tự do, công bằng, hòa bình, và minh bạch. Rất khó để có được các
cuộc bầu cử đáng tin cậy và công bằng trong một nền dân chủ mới, trừ
khi các nhóm xã hội dân sự đóng vai trò này.
Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng xã hội dân sự không phải chỉ
đơn giản gây căng thẳng với nhà nước. Bởi vì việc xã hội dân sự độc lập với
nhà nước không có nghĩa là nó luôn luôn cần phải phê bình và phản đối
nhà nước. Trong thực tế, bằng cách làm cho nhà nước các cấp có trách
nhiệm hơn, đáp ứng hơn, bao hàm hơn, hiệu quả hơn và do đó hợp pháp
hơn, một xã hội dân sự mạnh mẽ tăng cường sự tôn trọng của công dân
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đối với nhà nước và thúc đẩy sự tham gia tích cực của họ với công việc nhà
nước.
Một nhà nước dân chủ không thể ổn định, trừ khi nó có hiệu quả và
hợp pháp, và có được sự tôn trọng và hỗ trợ của các công dân của mình.
Xã hội dân sự là phương tiện kiểm tra, theo dõi, nhưng cũng là một đối
tác quan trọng trong khi tìm kiếm hình thức quan hệ tích cực này giữa
nhà nước dân chủ và công dân của nó.
(Bài trình bày trước Ban Quản Trị tổ chức phi chính phủ, 10 tháng hai
năm 2004, Trung tâm Hội nghị, Baghdad.)

Nguồn: Larry Diamond. Xã hội dân sự có thể làm gì để phát triển dân chủ.
Truy cập ngày 01.12.2016.
<http://gocsan.blogspot.com/2013/02/what-civil-society-can-do-todevelop.html>
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BÀI TÁM

XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ DÂN CHỦ TỰ DO
Tác giả:

K

Tô Văn Đại

hi hàng triệu người Syria bắt chấp cái chết, ùn ùn vượt biển để tị
nạn chiến tranh và di cư đến Tây Âu thì những người có lương tri và

tính khoan dung trên thế giới đặt ra câu hỏi: ”Tại sao họ đến Tây Âu mà
không đến Nga hoặc Trung Quốc hoặc Bắc Triều Tiên?”. Câu trả lời là: ”Vì
Tây Âu gồm những quốc gia thịnh vượng và có nền dân chủ tự do“. Lại có
một câu hỏi tiếp theo: “Vì sao họ đi tìm nơi thịnh vượng và dân chủ tự do?”.
Nói về nền dân chủ tự do ở Tây Âu, Anders Fogh Rasmassu, cựu thủ
tướng Đan Mạch, Tổng thư ký Nato [1] tự hào cho rằng: ”Sức mạnh lớn
nhất của Phương Tây là dân chủ tự do. Nó đã từng cho phép chúng ta đảm
bảo hòa bình cho hai thế hệ mà không cần phải bắn một phát súng nào. Mặc
dù nền dân chủ tự do còn chưa hoàn hảo, nó vẫn là sự bảo vệ tốt nhất chống
lại chủ nghĩa cực đoan, tính không khoan dung và nó là người bảo vệ có quyền
lực nhất cho sự tiến bộ của con người“.
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Dân chủ tự do là thứ giá trị tốt đẹp của loài người như thế, tại sao
những người Syria phải đi tìm ở nơi khác?
Theo nhà bình luận chính trị Fareed Zakaria thì từ cuối những năm
1980, chưa kể đến những quốc gia có chính phủ thực hành chế độ toàn
trị, hoặc chế độ độc tài chuyên quyền như chính quyền của ông Adaffi ở
Lybia, của ông Assad ở Syria thì khoảng 60% quốc gia trên thế giới
có nền dân chủ phi tự do chứ không phải là nền dân chủ tự do. Ở các
nền dân chủ phi tự do, các đảng chính trị cạnh tranh và lên nắm quyền
thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở các mức độ khác nhau,
nhưng các chính phủ đó thường xuyên vi phạm các quyền cơ bản của công
dân nước họ. Những nhóm phản đối chính quyền, dù thuộc bất kỳ phe
chính trị nào đều có nguy cơ bị chính phủ tùy tiện bắt giam, bỏ tù. Nền
dân chủ ở Nga thời Tổng thống Putin cũng thuộc loại này. Anders Fogh
Rasmassu mô tả như sau: ”Mô hình dân chủ của Tổng thống Nga Putin là
loại bỏ tất cả các phe đối lập, hạn chế tự do truyền thông rồi nói với người dân
Nga rằng các bạn có thể lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình thông qua bầu cử
tự do“. Còn ở các quốc gia có chính phủ thực hành chế độ toàn trị, chế độ
độc tài chuyên quyền như ở Lybia của Tổng thống Gadaffi và ở Syria của
Tổng thống Assad thì không có cả bầu cử tự do. Vậy như thế nào là nền
dân chủ tự do?
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I. Điều kiện ra đời nền dân chủ tự do:
Theo Dani Rodrik, giáo sư khoa học xã hội Viện nghiên cứu cao cấp
Princeton, New Jersey [2] thì nền dân chủ tự do ra đời dựa trên 3 nhóm
quyền riêng biệt là: Quyền sở hữu – Quyền chính trị và Quyền
dân sự. Nếu thiếu một trong ba nhóm quyền này thì không phải là nền
dân chủ tự do. Nhóm quyền sở hữu nhằm bảo vệ các chủ sở hữu và các
nhà đầu tư không bị tước đoạt tài sản. Nhóm quyền chính trị bảo đảm các
tổ chức giành được chiến thắng trong bầu cử có thể nắm quyền và lựa
chọn chính sách theo ý muốn của họ với điều kiện các chính sách đó
không vi phạm nhóm quyền sở hữu và nhóm quyền dân sự. Nhóm quyền
dân sự bảo đảm cho mọi người dân sự được đối xử bình đẳng trước pháp
luật về các quyền và quyền tự do của nền dân chủ tự do, thường gồm có:
quyền bầu các ứng viên một cách tự do và công bằng, quyền tự do tổ chức
và lập hội dưới nhiều dạng khác nhau của tổ chức phi chính phủ, quyền tự
do hội họp, quyền sở hữu tài sản, quyền riêng tư, quyền xử lý theo trình
tự luật, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do giáo dục,
quyền tự do tôn giáo, quyền bình đẳng tiếp cận các dịch vụ công như giáo
dục, y tế. Trong số đó, quyền tự do lập hội và quyền tự do hội họp nằm
trong các quyền cơ bản của nền dân chủ tự do.
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Những người có quyền lực thường là đối tượng được thụ hưởng các
quyền sở hữu và quyền chính trị. Quần chúng nhân dân có tổ chức thì
chủ yếu quan tâm đến nhóm quyền chính trị. Trong suốt chiều dài lịch sử
của xã hội loài người, giới cầm quyền luôn luôn thích một chế độ chuyên
chế để độc quyền cai trị và bảo vệ các quyền lợi riêng của họ, tham nhũng
và hối lộ. Vì thế cần đến cái chốt hãm sự lạm dụng quyền lực đó, thông
qua các cuộc thương lượng dân chủ của các tổ chức dân sự với chính
quyền. Mọi cuộc thương lượng như thế chỉ khả thi khi quần chúng có tổ
chức và huy động được lực lượng đông đảo vì những lợi ích chung, trong
các tổ chức gọi là xã hội dân sự. Nhưng nếu các lực lượng đó không liên
kết chặt chẽ với nhau với những mục tiêu chung thì không thể tạo ra
được một phiên bản dân chủ tự do bền vững.
Theo Bộ dữ liệu chính thể (Political Data Set) và các danh sách của
Freedom House thì tính đến nay, các quốc gia có nền dân chủ tự do gồm:
Liên minh Châu Âu, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Nhật Bản,
Nam Phi, Ấn Độ.
Phần lớn các quốc gia dân chủ tự do này nằm ở Châu Âu và các quốc
gia nói tiếng Anh. Các nền dân chủ tự do ra đời trong nhiều hoàn cảnh
khác nhau. Riêng các nền dân chủ tự do ở Châu Âu được sinh ra trong
những hoàn cảnh độc nhất của Phương Tây thế kỷ thứ 19 và có lẽ không
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bao giờ lặp lại lần nữa. Các nền dân chủ tự do nói trên đều có 2 đặc trưng
tiêu biểu là tính khoan dung và tính đa nguyên.

II. 3 điều kiện và 2 đặc điểm của một nền dân chủ ổn định
Theo Seymour Martin Lipset [3] thì một nền dân chủ ổn định phải có đủ
3 đặc điểm là:
1) Có một hệ thống chính trị được đặc trưng bởi một hệ thống
giá trị cho phép thực hiện quyền lực một cách hòa bình, nghĩa là được
những người không nắm quyền tuân thủ những quyết định của nhóm
nắm quyền đưa ra và nhóm nắm quyền công nhận quyền lợi của nhóm
không nắm quyền.
2) Kết quả của sự thực hiện quyền lực phải được định kỳ trao quyền
lực hữu hiệu cho một nhóm hoặc một đảng hoặc một liên minh ổn định
khác, nếu không sẽ dẫn đến việc hình thành một chính quyền bất ổn và
vô trách nhiệm chứ không phải là một nền dân chủ tự do.
3) Có điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại lâu dài của một phe đối
lập hiệu quả, để không thể dẫn đến tình trạng chức quyền của các quan
chức tại vị được tối đa hóa, còn ảnh hưởng của phía đa số đối với một
chính sách nào đó của chính phủ lại bị tối thiểu hóa.
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Theo phân tích của Tocqueville thì một xã hội không có nhiều tổ chức
tương đối độc lập tách khỏi quyền lực nhà nước trung ương thì dễ xảy ra
các nguy cơ độc tài hoặc xảy ra các cuộc cách mạng. Những tổ chức đó giữ
một số chức năng quan trọng cho nền dân chủ tự do, với vai trò là nguồn
quyền lực đối trọng, ngăn cản sự lạm dụng các tài nguyên chính trị. Tình
hình bất ổn ở các quốc gia độc đảng và những quốc gia độc tài đã chứng
minh rõ điều kiện thứ 3 này.
Còn theo Sigmand Neumann thì ngoài 3 đặc điểm trên còn phải xét
đến tác động làm suy yếu khả năng ổn định nền dân chủ bởi nền chính trị
thế giới quan, chẳng hạn tác động của những người Công giáo xã hội, của
những người theo chủ nghĩa xã hội ở Châu Âu vào những năm 1930, của
chủ nghĩa phát xít, của chủ nghĩa cộng sản trong và sau thế chiến thứ hai.
Cũng theo Seymour Martin Lipset thì 2 đặc điểm để duy trì một nền
dân chủ ổn định là:
1)- Sự phát triển kinh tế, bao gồm công nghiệp hóa, đô thị hóa,
trình độ giáo dục cao và sự phát triển đều đặn của cải xã hội. Đây là yếu tố
cơ bản nuôi sống nền dân chủ. Một quốc gia đã công nghiệp hóa càng
giàu có thì càng có cơ hội lớn để duy trì nền dân chủ vì có thể có số đông
dân số tham gia một cách thông minh vào nền chính trị và họ có khả
năng tự kiềm chế trước sự cám dỗ của những kẻ mị dân vô trách nhiệm.
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Ngược lại, một quốc gia mà đa số dân là người nghèo đói thì dễ bị dẫn
đến chế độ độc tài hiện đại, với 1 trong 2 hình thức chính trị tiêu biểu là
chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa Peron.
2)- Tính chính danh và tính hiệu quả: Trong thế giới hiện đại,
sự ổn định của một hệ thống chính trị còn phụ thuộc vào tính chính
danh và tính hiệu quả của hệ thống ấy. Tính hiệu quả của hệ thống chính
trị dân chủ được đo bằng tính hiệu quả của bộ máy hành chính và hệ
thống ra quyết định có thể giải quyết được các vấn đề chính trị. Tính
chính danh gồm các khả năng của hệ thống chính trị đó trong việc tạo ra
và duy trì niềm tin rằng thể chế chính trị hiện hành là thể chế thích hợp
và đúng đắn nhất đối với xã hội đó. Nó phải giải quyết được những vấn đề
lịch sử then chốt gây ra sự chia rẽ xã hội, tạo được khả năng sống sót qua
các cuộc khủng hoảng như suy thoái kinh tế hoặc sau thất bại trong chiến
tranh. Các nhóm xã hội sẽ đánh giá hệ thống chính trị có chính danh hay
không dựa vào các giá trị của hệ thống đó có phù hợp với các giá trị cơ
bản của họ hay không.
Cuộc khủng hoảng tính chính danh thường là một cuộc khủng hoảng
của sự thay đổi, chẳng hạn sau khi một cấu trúc xã hội mới được hình
thành, những phong tục cũ của con người thay đổi, đạo đức của công
chúng bị suy đồi, sức quyến rũ của truyền thống cũ bị tan vỡ mà hệ thống
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mới không có khả năng đáp ứng được kỳ vọng của các nhóm lớn trong xã
hội để phát triển tính chính danh theo một nền tảng mới thì sẽ xảy ra
một cuộc khủng hoảng khác.

III. Xã hội dân sự là gì?
Xã hội dân sự – Vốn xã hội – Mạng xã hội và dân chủ:
Theo Ryan Salzman [4], xu hướng các cá nhân tự tập họp với nhau, dựa
trên chủng tộc, khu vực địa lý, lợi ích đã được các sử gia và các nhà khoa
học chính trị đương đại coi là điều tự nhiên. Sự tương tác giữa các nhóm
và các chủ thể trong xã hội được hình dung thông qua xã hội dân sự, các
mạng xã hội và vốn xã hội.
* Các mạng xã hội (Social networks) là tên chỉ các tổ chức không chính
thức của các cá nhân, bao gồm những thành phần đa dạng. Mục đích của
các mạng xã hội là khuyếch trương lợi ích chung
* Vốn xã hội (Social Capital) là tổng hòa những tiềm năng gắn liền với
sự sở hữu một mạng lưới bền chặt của những mối quan hệ ít nhiều đã
được thể chế hóa các quá trình hiểu biết và công nhận lẫn nhau giữa
chúng. Quá trình tích lũy vốn xã hội tạo ra những tổ chức xã hội tương
tác ở nhiều cấp độ của xã hội và của chính quyền, với các hình thức khác
nhau. Đây là trạng thái mở rộng của vốn xã hội, được hiểu là xã hội dân sự
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(Civil Society). Dân chủ là cầu nối xuyên suốt vốn xã hội, mạng xã hội và
xã hội dân sự.

Tầm quan trọng của các hiệp hội trong đời sống chính trị:
Quan sát nền dân chủ Hy Lạp cổ đại, Aristotle thấy rằng từng cá nhân
muốn có những quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn lãnh đạo thì các
công dân cần phải biết rõ về nhau. Quan sát buổi ban đầu của nền dân chủ
Mỹ, Alexis de Tocqueville (1840) cho rằng những tổ chức hiệp hội ở Mỹ
là quan trọng. Chúng tạo cơ hội cho người dân tham gia ngày càng nhiều
hơn vào đời sống chính trị. Khi tham gia vào các hiệp hội đó, họ có thể
khắc phục sự thiếu ảnh hưởng của bản thân đến đời sống chính trị, so với
khi hoạt động với tư cách cá nhân đơn lẻ. Khi các hiệp hội lớn mạnh thì
các chủ thể chính trị buộc phải chú ý đến chúng và nhận ra những ưu tiên
của các thành viên trong đó và điều này buộc các chủ thể chính trị đó phải
tự thích nghi. Trong trường hợp như thế, hệ thống vẫn không thay đổi.
Nhiều nhà khoa học chính trị như Almonol và Verba (1963) cho rằng các
tổ chức hiệp hội tự nguyện là nhân tố hòa giải quan trọng nhất giữa các cá
nhân và nhà nước. Những tổ chức hiệp hội như thế đã duy trì được đặc
tính cốt lõi của xã hội dân sự, mạng xã hội và vốn xã hội
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Vốn xã hội, do đó, xét cho cùng được mô tả thành mối quan hệ giữa cá
nhân và thể chế. Còn các mạng xã hội tựa như những viên gạch để xây
dựng nên xã hội dân sự. Trong cấu trúc xã hội, vốn xã hội được quy định
bởi các nghĩa vụ, các kỳ vọng và sự tin tưởng. Chính vận động theo những
quy định đó mà vốn xã hội được tạo ra và phát triển. Sự tin tưởng là điểm
nút của động lực vốn xã hội vì không có sự tin tưởng thì hầu như không
thể tạo ra được vốn xã hội. Đường hướng chính để vốn xã hội hoạt động
là các mạng lưới hoạt động của công dân, có thể là những tổ chức giữa
phụ huynh và giáo viên, các đảng chính trị, các Câu lạc bộ... Đối với xã
hội dân sự thì trọng tâm hoạt động của nó là cộng đồng nói chung và tập
trung vào những mục tiêu công. Vai trò quan trọng nhất của xã hội dân sự
là kiểm soát và giới hạn quyền lực nhà nước, không để quyền lực bị lạm
dụng trở thành tha hóa, đồng thời giúp cải cách nó. Xã hội dân sự phải
chấp nhận tính đa nguyên và tính đa dạng. Có thể mô tả xã hội dân sự
như một bức tranh khổ rộng của cộng đồng và nó có thể đem lại những
hiệu ứng rộng khắp toàn xã hội.
Tuy nhiên, James Madison cảnh báo các xã hội dân sự cần cảnh giác với
nạn bè phái. Còn Booth và Richard (1998) thì cảnh báo phải phân biệt
giữa xã hội dân sự và xã hội phi dân sự (uncivil society). Những xã hội phi
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dân sự này đang có mặt ở Trung Mỹ, mang tính bạo lực và đối đầu và điều
kiện của các nhóm đó thường là phản dân chủ.

IV. Xã hội dân sự và sự ổn định quốc gia
Các chính phủ của chế độ toàn trị hoặc độc tài chuyên quyền thường
muốn bóp chết các xã hội dân sự từ trong trứng nước. Họ cho rằng cần
làm như thế để giữ ổn định chế độ. Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ chiến
tranh lạnh và sau đó, các chế độ chuyên chế chưa bao giờ tạo ra được sự
ổn định thật sự. Đó là vì ở nơi nào có áp bức thì ở đó có đấu tranh.
Không một chính phủ nào có thể mãi mãi đàn áp khát vọng chính đáng
của người dân đòi hỏi công nhận nhân phẩm và sự tôn trọng, đặc biệt khi
người dân đã có khả năng tiếp cận thông tin thông qua Internet và các
công nghệ truyền tin di động. Cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria giữa
những người Syria nổi dậy chống chính quyền độc tài của ông Assad đã
chứng minh điều này.
Theo Ana Palacio, cựu bộ trưởng bộ ngoại giao Tây Ban Nha [5] thì
không thể gắn sự ổn định quốc gia với chế độ chuyên quyền vì như thế
chẳng khác gì lập ra một bạo chúa để giữ sự ổn định. Ông cho rằng sự ổn
định quốc gia phải được tạo ra bởi những gốc rễ vững chắc của xã hội, từ
một xã hội dân sự vững mạnh ở cả cấp độ địa phương và cấp độ quốc gia.
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Kinh nghiệm của Nhóm Bộ Tứ Đối Thoại Quốc Gia ở Tunisia, tức là
nhóm 4 tổ chức xã hội dân sự đã được trao giải Nobel hòa bình năm 2015,
vì họ đã đóng góp cho nền dân chủ ở Tunisia từ sau cuộc cách mạng 2011
là một minh chứng. Nó chứng tỏ rằng một xã hội dân sự vững mạnh có
thể hoạt động hiệu quả để củng cố sự ổn định quốc gia.

V. Tìm hiểu xã hội dân sự ở Mỹ
Theo kết quả nghiên cứu xã hội dân sự (Civil Society) ở Mỹ mà tác gỉa
Nguyễn Hải Hoành gọi là xã hội công dân [6] thì nước Mỹ có xã hội dân
sự rất sớm, lớn mạnh và hoạt động hiệu quả hơn so với xã hội dân sự ở các
nước khác.
Xã hội dân sự ở Mỹ được ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Nó
có mối liên hệ lịch sử với ý tưởng về một xã hội tự quản, do 41 người
trong số 102 người Anh đã vượt Đại Tây Dương đến Bắc Mỹ vào năm
1620. Họ đã thảo ra một cam kết sẽ thành lập một chính quyền tự quản
trên nguyên tắc tự do, bình đẳng, công bằng của Đao Tin Lành. Khoảng
150 năm sau, các nguyên tắc “tự do, bình đẳng, chủ nghĩa cá nhân, chính
quyền thay mặt dân, sở hữu tư nhân“ đã được ghi vào Bản Tuyên ngôn độc
lập của nước Mỹ. Trong Tuyên ngôn có câu: “Người Mỹ tin rằng mọi người
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sinh ra bình đẳng, được tạo hóa ban cho các quyền tự do dân chủ, tin rằng
chính quyền dân cử là của dân, do dân, vì dân, là đầy tớ của dân“.
Ở nước Mỹ người giàu được tôn vinh, coi là tấm gương phấn đấu thành
đạt. Mọi người Mỹ đều có quyền sở hữu tài sản. Công dân Mỹ không
bình đẳng về kết quả sáng tạo ra của cải vật chất nhưng hoàn toàn bình
đẳng về cơ hội. Số người Mỹ trong tầng lớp trung lưu hiện nay chiếm tới
80% dân số. Khác với tất cả các quốc gia mà sự thành lập quốc gia dựa
trên cơ sở quốc gia-dân tộc, nghĩa là gồm những người cùng dân tộc,
cùng tiếng nói, cùng truyền thống văn hóa ; riêng nước Mỹ là một quốc
gia gồm nhiều dân tộc thuộc hơn 100 quốc gia trên thế giới, khác nhau về
huyết thống, ngôn ngữ và truyền thống văn hóa, nhưng tất cả mọi người
Mỹ đều có chung một ý tưởng đó. Nhìn chung, trong xã hội Mỹ không
xảy ra những mâu thuẫn nội bộ gay gắt. Có xảy ra mâu thuẫn giữa lực
lượng xã hội với chính quyền nhưng không đến mức xảy ra bạo lực, đảo
chính hoặc cách mạng lật đổ chính quyền. Nhà nước Mỹ đã ban hành các
đạo luật về quyền tự do lập Hội đoàn của công dân, tự do lập các tổ chức
dân sự, tạo cơ sở pháp lý để xã hội dân sự ở Mỹ phát triển mạnh mẽ.
Xã hội dân sự ở Mỹ dựa trên chủ nghĩa cá nhân. Sự tham gia của cá
nhân vào sinh hoạt xã hội tuân theo các khế ước (thỏa thuận) và ràng
buộc với các mối quan hệ đạo đức, kinh tế, xã hội và chính trị. Ở Mỹ, đề
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cao cá nhân là đề cao quyền tự định đoạt số phận của mỗi công dân nhưng
không được vi phạm các luân lý đạo đức, không xâm phạm lợi ích chung
và lợi ích của người khác. Có lẽ sự đề cao quyền tự định đoạt số phận của
mỗi công dân dễ được chấp nhận ở Mỹ vì nước Mỹ chưa trải qua chế độ
phong kiến như ở Châu Âu và Châu Á. Điều này đã tạo ra nét văn hóa
chính trị đặc sắc của xã hội dân sự Mỹ. Ở Mỹ, xã hội dân sự tồn tại độc
lập với chính quyền, đóng vai trò điều hòa lợi ích cá nhân với lợi ích xã
hội, tạo cơ hội cho người dân thực hiện tốt quyền làm chủ đất nước. Nó
đã trở thành động lực cơ bản làm cho nền dân chủ Mỹ phát triển lành
mạnh và xã hội không hỗn loạn. Xã hội dân sự ở Mỹ đã góp phần quan
trọng vào việc quản lý đời sống xã hội. Rất nhiều vấn đề xã hội do dân tự
làm, ví dụ: giúp đỡ người nghèo, người già, người lang thang cơ nhỡ, trẻ
mồ côi, làm từ thiện, bảo vệ môi trường … Năm 2008, ở Mỹ đã có tới 1,4
triệu tổ chức từ thiện. Tổng tài sản của các tổ chức từ thiện này bằng 5%
GDP của nước Mỹ. Năm 2007 số tiền quyên góp từ thiện đã đạt tới 306 tỷ
USD (bằng 3 lần GDP của Việt Nam cùng năm đó). Bill Gates và W.
Buffett là 2 người giàu nhất nước Mỹ đã cam kết hiến từ 98 đến 99% tài
sản riêng để làm từ thiện. Thông qua xã hội dân sự, mọi người dân Mỹ có
thể liên kết nhau giám sát hoạt động của chính quyền. Khi cần, trong
khuôn khổ pháp luật, họ có thể gây sức ép đòi chính phủ thay đổi chính
sách hoặc thay người lãnh đạo. Xã hội dân sự có thể tạo sức ép, buộc
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chính quyền phải lắng nghe người dân, hạn chế sự lạm dụng quyền lực và
các hậu quả xấu kèm theo như tệ độc đoán, nạn tham nhũng. Xã hội dân
sự ở Mỹ san sẻ bớt công việc quản lý xã hội nên được Chính phủ Mỹ ủng
hộ. Toàn bộ các tổ chức phi chính phủ ở Mỹ đều được miễn thuế.
Xã hội dân sự ở Mỹ đã làm cho nước Mỹ có một dạng sức mạnh mềm
hiếm thấy ở nước khác, khiến nước Mỹ luôn luôn đứng đầu danh sách các
quốc gia thu hút nhân tài từ khắp các nơi trên thế giới và là quốc gia sáng
tạo nhất thế giới.

Ghi chú nguồn:
[1]- Anders Fogh Rasmussen, “A War of Values with Russia“, Project
Syndicate 20/4/2015 –http://nghiencuuquocte.net/2015/04/27/
[2]- Dani Rodrik & Sharan Mukand, “ The Puzzle of Liberal Democracy
“, Project Syndicate 13/5/2015 –http://nghiencuuquocte.net/2015/05/26/
[3]- Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy
Economic

Development

and

Political

Legitimacy“, http://nghiencuuquocte.org/2013/12/05/
[4]- Ryan Salzman, “Civil Society“ - 21 st Century Political Science –
http://nghiencuuquocte.net/2014/04/20/
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BÀI CHÍN

XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ DÂN CHỦ
Tác giả:

T

Hoàng Việt

rước hết cần phân biệt vai trò của Xã Hội Dân Sự (XHDS) trong
một nền dân chủ và vai trò của XHDS trong một cuộc chuyển đổi

dân chủ.

Vai trò của XHDS trong một nền dân chủ
Cho đến khoảng những năm 80, phần lớn các nghiên cứu chỉ tập trung
vào phân tích vai trò của XHDS trong một nền dân chủ. Gabriel và Verba
cho rằng mảng XHDS gắn với các hoạt động chính trị có vai trò thiết yếu
đối với nền dân chủ. Chúng làm tăng hiểu biết của người dân, giúp họ bỏ
phiếu hiệu quả hơn và tham gia nhiều hơn vào hoạt động chính trị, qua
đó góp phần giám sát hoạt động của nhà nước. Putnam đi xa hơn khi cho
rằng ngay cả các tổ chức XHDS không liên quan tới chính trị cũng có vai
trò thiết yếu đối với nền dân chủ. Lý do, theo ông, là vì XHDS tạo ra vốn
xã hội (social capital), lòng tin và các giá trị chung. Những nhân tố này lại
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được chuyển vào không gian chính trị, tăng cường sự đoàn kết xã hội và
nâng cao sự hiểu biết của công chúng về mối liên thông của xã hội và các
nhóm lợi ích trong nó.

Vai trò của XHDS trong một nền dân chủ đang được củng cố
Larry Diamond , khi phân tích vai trò của XHDS trong một nền dân chủ
đang được củng cố, đã tổng hợp và đưa ra các vai trò cốt lõi của XHDS
như sau:
● Giới hạn, giám sát và kiềm chế quyền lực của nhà nước dân chủ,
trông chừng sự lạm dụng và vi phạm pháp luật tiềm ẩn của bộ máy nhà
nước, và đặt nó dưới sự giám sát của công chúng. Một thí dụ thường được
nhắc tới là vấn đề tham nhũng tràn lan thường xảy ra trong các xã hội dân
chủ non trẻ. Một XHDS năng động thường có tác dụng kiềm chế sự lạm
dụng chức quyền của quan chức và giúp hạn chế vấn nạn này.
● Hòn đá tảng của xã hội dân chủ là ý thức tham gia quản lý xã hội của
công chúng. Một XHDS năng động có tác dụng khuyến khích công
chúng tham gia chính trị, tăng tính hướng đích và kỹ năng chính trị của
họ trong chế độ dân chủ, và thúc đẩy nhận thức về nghĩa vụ cũng như các
quyền của công dân dân chủ. XHDS năng động còn tạo ra một vũ đài cho
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sự phát triển các thành tố dân chủ khác, như khoan dung, ôn hoà, sẵn
sàng nhượng bộ, và tôn trọng các quan điểm khác biệt.
● XHDS tạo ra các kênh phi đảng phái để biểu đạt, tập hợp và đại diện
các lợi ích. Chức năng này đặc biệt quan trọng trong việc đem lại khả
năng tiếp cận quyền lực cho các nhóm trước đây bị gạt ra lề như phụ nữ và
người thiểu số. Các nền dân chủ tự nó không bảo đảm sự công bằng và
bình đẳng giữa tất cả các nhóm lợi ích. Chỉ bằng các sức ép có tổ chức và
lâu dài từ dưới lên, từ xã hội dân sự, thì quyền bình đẳng xã hội và chính
trị mới được đẩy mạnh; chất lượng, năng lực phản hồi và tính chính
thống của nền dân chủ mới được nâng lên.
● XHDS đa nguyên sinh động, đặc biệt là trong các nền kinh tế phát
triển cao, sẽ có xu hướng tạo ra một dải rộng các lợi ích đan chéo, và do
đó làm dịu bớt những sự phân cực cơ bản của xung đột chính trị. Khi các
tổ chức dựa trên các giai cấp mới hình thành và các phong trào hướng-vấn
đề (issue-oriented) khởi lên, chúng cũng lôi kéo các thành phần mới, cắt
ngang qua các đường ranh giới về đảng phái, sắc tộc, tôn giáo và lãnh thổ
từng tồn tại từ trước. Khi các nền độc tài bị lật đổ, những cấu trúc mới
này có thể tạo ra một loại hình công dân hiện đại xuyên thấu các chia rẽ
về lịch sử và ngăn chặn sự trỗi dậy của các xung lực dân tộc chủ nghĩa hẹp
hòi.
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● XHDS còn có chức năng tuyển lựa và đào tạo các lãnh tụ chính trị
mới. Các nhà vận động, thông qua một quá trình lãnh đạo và vận hành
thành công các tổ chức XHDS, có thể học được các kỹ năng và sự tự tin,
những thứ trang bị sẵn sàng cho họ, để phục vụ trong chính quyền và nền
chính trị đảng phái. Họ học cách tổ chức và khơi cảm hứng cho người
khác, tranh luận, gây và quản lý quỹ, lập ngân sách, quảng bá nghị trình,
quản lý nhân sự, vận động sự ủng hộ, và xây dựng các liên minh. Cùng lúc
đó, công việc của họ nhân danh những người ủng hộ, hay nhân danh
những thứ mà họ thấy là thuộc về lợi ích công cộng, và sự minh biện của
họ về các phương án khác nhau, rõ ràng và thuyết phục, cho một chính
sách, có thể đem lại cho họ sự ủng hộ chính trị rộng lớn hơn.
● XHDS còn tham gia vào quá trình giám sát bầu cử đã và đang giữ vai
trò quyết định trong việc ngăn chặn gian lận [trong bầu cử] và nâng cao
niềm tin của cử tri, khẳng định tính hợp hiến của kết quả, và trong nhiều
trường hợp (như ở Philippines năm 1986 và Panama năm 1989) chứng
minh chiến thắng của phe đối lập bất chấp sự gian lận của chính quyền
đương nhiệm. Chức năng này đặc biệt quan trọng trong các cuộc bầu cử
bản lề như các cuộc bầu cử đã khai sinh các nền dân chủ ở Chile,
Nicaragua, Bulgaria, Zambia, và Nam Phi.
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Vai trò của XHDS trong chuyển đổi dân chủ (democratic
transformation)
Cùng với những biến động chính trị ở Đông Âu, Liên Xô, Nam Mỹ từ
thập niên 80 và trào lưu dân chủ hóa trên khắp thế giới, vai trò của XHDS
trong một cuộc chuyển đổi dân chủ nhanh chóng được nhìn nhận và phân
tích. Tuy nhiên, nếu như các nền dân chủ trên khắp thế giới có những đặc
trưng căn bản giống nhau thì các cuộc chuyển đổi dân chủ lại thường khác
nhau về bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa và chính trị. Vì thế, phần lớn các
nghiên cứu về vai trò của XHDS trong chuyển đổi dân chủ thường tập
trung phân tích từng trường hợp cụ thể chứ không khái quát hóa thành
một lý thuyết tổng quát. O’ Donnell và Schmitter và Václav Havel, là hai
trường hợp hiếm hoi.
Mô hình Václav Havel đưa ra áp dụng chủ yếu cho các xã hội toàn trị
cộng sản thời kỳ trước đổi mới. Theo ông, xã hội cộng sản tồn tại trong
một không gian giả tạo được vẽ ra bởi ý thức hệ cộng sản và được bồi đắp
bởi quá trình nhồi sọ lâu dài. Dần dần, những hoang tưởng này trở thành
một giả-hiện thực trong khi chân lý bị vùi lấp. Václav Havel cho rằng mỗi
khi có những cá nhân nhận ra bản chất thật của xã hội và dũng cảm nói
lên sự thật thì cái không gian giả tạo này sẽ bị chọc thủng. Khi chân lý
đến được với nhiều người cũng là lúc toàn bộ cái không gian giả-hiện thực
cộng sản bị vỡ vụn. Những nghiên cứu sau này gọi đây là quá trình giải
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thực. Quá trình giải thực bóc trần bản chất thật của xã hội cộng sản và tạo
thành bước tiến đầu tiên trong quá trình dân chủ hóa .
Quá trình giải thực có thể khởi động nhờ sự lên tiếng của các nhân vật
kiệt suất, các nhà tư tưởng, các tu sĩ (trường hợp cộng hòa Czech và Ba
Lan). Nó cũng có thể được khởi động nhờ quá trình cải cách kinh tế, đổi
mới và mở cửa (trường hợp Việt Nam, Trung Quốc).
Theo O’ Donnel và Schmitter, khi công chúng không còn bị huyễn tưởng
về sự cao siêu của lý tưởng cộng sản và sự ưu việt của nhà nước xã hội chủ
nghĩa, thì quá trình tự do hóa không gian xã hội được khởi động. Những
người vận động cho một không gian xã hội tự do hơn thường là các văn
nghệ sĩ, nhà báo, giới luật sư, doanh gia, sinh viên. Những đòi hỏi được
đưa ra thường là nới rộng các quyền được biểu đạt ý kiến, tư tưởng, quyền
tự do sáng tạo, các đòi hỏi về xây dựng một xã hội thượng tôn luật pháp,
một nhà nước tam quyền phân lập, một nền hành chính gọn nhẹ, hiệu
quả và ít chịu sự tri phối của Đảng.
Các nhà vận động cho nhân quyền cũng là những nhân vật đóng vai trò
quan trọng trong quá trình này. Sự trong sáng, vô vị lợi và các mục tiêu
tranh đấu vì con người của họ thường đem lại cho các nhà tranh đấu này
sức mạnh đạo đức, sự ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội, đồng thời biến họ
thành những đối thủ đáng sợ của chính quyền.
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Tuy vậy, O’ Donnel và Schmitter cho rằng thách thức lớn nhất đối với
nhà cầm quyền trong giai đoạn tự do hóa này đến từ tầng lớp công nhân
và lao động nghèo. Trong các quá trình cải tổ kinh tế và xã hội, đây là
nhóm thường bị gạt ra lề và vì thế thường là nhóm có những đòi hỏi
mạnh mẽ và dứt khoát nhất về các quyền lợi lao động, quyền hội họp, tổ
chức công đoàn, quyền mặc cả tập thể và các vấn đề liên quan khác.
Không ngạc nhiên là các chính quyền trong giai đoạn này thường để ý
“chăm sóc” kỹ lưỡng các nhóm này và tìm cách đè bẹp các nỗ lực tự tổ
chức của họ.
Quá trình tự do hóa không gian xã hội có diễn ra thuận lợi hay không
tùy thuộc vào đặc điểm lịch sử- văn hóa của từng xã hội cũng như đối
sách của chính quyền. Trong một số trường hợp Đông Âu trước đây như
Cộng hòa Czech, Đông Đức và Hungary, mặc dù quá trình giải thực được
khởi động, tự do hóa xã hội đã không diễn ra suông sẻ và vì thế các cuộc
chuyển đổi dân chủ ở đây thành công là vì các lý do khác chứ không phải
do sức ép từ bên dưới như ở Ba Lan hay các nước Mỹ Latinh.
Khi quá trình tự do hóa không gian xã hội diễn ra thuận lợi, nó thường là
một quá trình không có điểm dừng cho tới khi thể chế chính trị của quốc gia
được chuyển hẳn sang mô hình nhà nước dân chủ. Những đòi hỏi từ các
nhóm xã hội ban đầu có thể chỉ dừng lại ở việc nới rộng các quyền trong
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khuôn khổ luật pháp có sẵn hoặc các vấn đề không động chạm trực tiếp
tới các vấn đề chính trị nhạy cảm sẽ dần dần mở rộng sang các vấn đề
chính trị cốt lõi và ngày càng thách thức quyền lực của nhà nước. Các
phong trào khởi lên từ tầng lớp công nhân, lao động nghèo và các nhóm
bị gạt ra lề khác sẽ ngày càng thu được động năng và có thể dẫn tới giai
đoạn bùng nổ xã hội.
Theo O’ Donnel và Schmitter, trong giai đoạn bùng nổ xã hội, các
phong trào grassroots, phong trào công nhân, các cuộc vận động tôn giáo,
nhân quyền, cùng với các nhóm văn nghệ sĩ, trí thức, công chức tiến bộ có
thể hợp lại và nhân danh “nhân dân” để cùng theo đuổi một mục đích là
dân chủ hóa. Trong trường hợp chính quyền không đủ mạnh, hoặc không
có sự thống nhất nội bộ, các cuộc bùng nổ xã hội thường dẫn tới sự thay
đổi về thể chế chính trị. Tuy nhiên, không phải bao giờ bùng nổ xã hội
cũng đưa đến sự sụp đổ của chính quyền (Nam Hàn, Indonesia, Thái Lan,
Chile, Brazil). Giới cầm quyền có thể đáp trả bằng những phản ứng cứng
rắn và nhấn chìm các cuộc đấu tranh của quần chúng trong biển máu
(Miến Điện, Trung Quốc).
Cũng theo O’ Donnel và Schmitter, ở các xã hội mà quá trình tự do hóa
được diễn ra lâu dài và thuận lợi thì khả năng bùng nổ xã hội sẽ ít hơn. Trong
nhiều trường hợp giai đoạn tự do hóa diễn ra quá ngắn, sự bùng nổ xã hội
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có thể tạo ra những kỳ vọng thiếu thực tế, lãng mạn và sau đó thường dẫn
tới các đổ vỡ, thất vọng khi phải đối mặt với hiện thực hậu chuyển đổi.
Theo Thomas Goll, cả cộng hòa Czech và Ba Lan đều đã gặp phải vấn đề
này.

XHDS ở Đông Âu và Liên Xô cũ
Trong giai đoạn chuyển đổi những năm 80, đặc điểm chung cơ bản nhất
của các xã hội này là sự cai trị của Đảng cộng sản theo mô hình toàn trị.
Mọi hình thức tự tổ chức của công chúng đều bị coi là sự thách thức đối
với quyền lực của nhà nước tối cao và đều bị ngăn chặn/đàn áp. Trong
một bối cảnh lịch sử lúc đó, các nhóm xã hội độc lập được hình thành
trong giai đoạn này thường có khuynh hướng nhắm tới việc tác động lên
chính quyền nhằm đòi hỏi các thay đổi về chính sách. Theo Weigle và
Butterfield , các nhóm thường sử dụng các phương pháp bày tỏ lợi ích
không thuộc hệ thống nhà nước như các cuộc biểu tình, tuần hành, và
xuất bản ngầm. Ảnh hưởng của các chiến thuật như vậy đối với chính sách
là rất thất thường. Nó phụ thuộc một phần vào nhận thức của giới lãnh
đạo về khả năng bị tổn thương [của hệ thống]. Trong khi các lãnh đạo có
thể quyết định thi thoảng nhượng bộ đôi chút, họ không bao giờ chịu đưa
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ra các nhượng bộ quan trọng hoặc chấp nhận hợp pháp hóa các nhóm xã
hội độc lập cho đến khi họ gặp phải các cuộc khủng hoảng sâu sắc.
Weigle và Butterfield nhận thấy trong giai đoạn đầu, khi quyền lực nhà
nước còn mạnh, các nhóm xã hội độc lập thường tránh không va chạm
trực tiếp với nhà nước bằng cách đặt ra các mục tiêu tự giới hạn. Thí dụ,
họ không theo đuổi các mục tiêu đe dọa sự lãnh đạo của Đảng. Cũng
trong giai đoạn này, những mầm mống của XHDS có sống sót và lớn
mạnh được hay không phụ thuộc nhiều vào các đặc điểm lịch sử – xã hội
của từng nước cũng như chính sách của giới lãnh đạo cộng sản. Thí dụ
XHDS đã phát triển tốt ở Ba Lan nhưng lại không mấy thành công ở
Đông Đức hay Liên Xô. Trong trường hợp XHDS có điều kiện lớn mạnh
như ở Ba Lan, các nhóm XHDS dần dần mở rộng các mục tiêu đấu tranh
của mình, thách thức tính chính đáng của nhà nước cộng sản, đòi hỏi sự
tồn tại của họ được thừa nhận về mặt pháp lý, và cuối cùng là đòi hỏi
được tham gia vào quá trình ra quyết định xã hội. Phản ứng của các nhà
nước toàn trị trong giai đoạn này thường là sự xen kẽ giữa đàn áp và
nhượng bộ. Trong một vài trường hợp, XHDS đã lớn mạnh tới mức các
phong trào xã hội khởi phát từ nó đã buộc chính quyền phải lùi bước (Ba
Lan). Trong một số trường hợp khác, XHDS không phải là lý do trực tiếp
dẫn đến sự sụp đổ của nhà nước toàn trị (Đông Đức, Liên Xô).
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XHDS ở Trung và Nam Mỹ
Cũng trong cùng thời kỳ 70s-80s, các chính thể độc tài quân sự tồn tại
phổ biến ở Nam Mỹ. Tới khoảng cuối những năm 80s và đầu 90s, làn
sóng dân chủ hóa đã lan tỏa khắp khu vực đưa hầu hết các quốc gia trong
vùng trở thành các xã hội dân chủ. Về mặt bối cảnh phát triển XHDS,
khác biệt có lẽ cơ bản nhất giữa Đông Âu và Nam Mỹ là: (1) các XHDS ở
Đông Âu bị loại khỏi vòng pháp luật và bị đàn áp mạnh mẽ, trong khi các
XHDS ở Nam Mỹ hoạt động trong môi trường mặc dù vẫn bị giới hạn
nhưng đã tự do hơn nhiều, (2) các phong trào khởi lên ở Đông Âu đều là
các phong trào đấu tranh hòa bình, trong khi ở Nam Mỹ có tồn tại cả các
trào lưu đấu tranh hòa bình lẫn các phong trào đấu tranh du kích và các
phong trào thân cộng sản .
Nếu tách riêng các phong trào dân sự hòa bình, phi cộng sản để nghiên
cứu thì như Joe Foweraker viết, các phong trào này có thể chia thành 2
mảng: (1) hướng tới các đòi hỏi vật chất như phân phối kinh tế, dịch vụ
công cộng hay an sinh xã hội, và (2) hướng tới các đòi hỏi về quyền chính
trị và pháp lý (bình đẳng trước pháp luật, quyền đất đai, quyền lao động,
quyền bỏ phiếu). Trong khi các phong trào thuộc mảng thứ nhất thường
bị chính quyền dễ dàng hóa giải, chia rẽ và cô lập bằng cách ban phát các
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gói lợi ích hay ân sủng cho một số ít người, thì các phong trào thuộc
mảng thứ 2 bền vững hơn nhiều vì các đòi hỏi của nó mang tính phổ quát
và đồng nhất hơn. Chính mảng thứ 2 đã tạo nên một thách thức ngầm
cho các chế độ độc tài trong giai đoạn này.
Các nghiên cứu về Brazil và Chile cho thấy những phong trào có nội
dung chính trị (mảng 2) tăng dần cường độ và ảnh hưởng trong suốt giai
đoạn độc tài. Ở Brazil, các đòi hỏi về chính trị đã lan tỏa nhanh chóng
trong chiến dịch diretas já năm 1984 và đạt đến đỉnh điểm trong thời kỳ
chuyển đổi từ quân sự sang dân sự hồi năm 1985. Ở Chile, các phong trào
đấu tranh chính trị đã lấn át tất cả các mảng khác của XHDS tính từ
những năm đầu 80 trở đi, đạt đến cực điểm trong những ngày đấu tranh
toàn quốc năm 1984. Mặc dù có cùng một mẫu hình phát triển, ảnh
hưởng thực sự của các phong trào này lên việc thay đổi chính sách ở Brazil
và Chile lại rất khác nhau. Thí dụ ở Brazil, chính quyền đã phản ứng bằng
cách nới lỏng từng bước các quyền công dân, trong khi đó ở Chile, các
quyền này vẫn bị hạn chế cho đến khi có cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc
năm 1988.
Nguồn: Hoàng Việt. Xã hội dân sự và dân chủ. Truy cập ngày 01.12.2016.
<http://tuonglaivietnam.wordpress.com/2012/10/02/xa-hoi-dan-su-vadan-chu>
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TÍNH CHÍNH ĐÁNG TỪ BÊN TRÊN VÀ XÃ HỘI
DÂN SỰ: SỰ THAY ĐỔI VĂN HOÁ - CHÍNH TRỊ
Ở ĐÔNG ÂU
Tác giả:

Giuseppe Di Palma

Dịch giả:

Lâm Yến

Phần I.

T

ại sao chủ nghĩa cộng sản lại sụp đổ ở Đông Âu? Vai trò của các xã
hội Đông Âu trong sự sụp đổ này là gì? Tiểu luận này nhằm trả lời

hai câu hỏi đó, và đặc biệt tập trung vào tìm câu trả lời cho cách hành xử
độc đáo của các chế độ cộng sản khi họ cố gắng tìm cách lý giải tính
chính đáng của họ bằng “tính chính đáng từ bên trên.” Đông Âu đã hứng
chịu sự khủng hoảng tập thể về niềm tin, hậu quả của tình trạng ruồng bỏ
cả về ý thức hệ lẫn vật chất của Liên Xô. Bài viết này lập luận rằng đã có
một xã hội dân sự dưới dạng nào đó tồn tại ở Đông Âu, không phải chỉ là
sự chống đối lén lút theo nghĩa thường, mà là một hình ảnh đậm nét về
sự tồn tại và văn hoá, đối ngược lại với hệ thống duy nhất bá chủ của cộng
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sản. Thực tế này cần được nhìn nhận thích đáng trong bất cứ phân tích
nào về khả năng xuất hiện của xã hội dân sự Đông Âu trước và sau chuyển
đổi.
Lucian Pye, trong một bài phát biểu trước Hiệp hội Khoa học Chính
trị Hoa Kỳ, đã miêu tả cuộc khủng hoảng tập thể của chủ nghĩa cộng sản
như sau:
“Đang có những hiện tượng gây ngạc nhiên, nhưng đằng sau chúng là
những lực lượng lịch sử đang vận động và tạo ra những khủng hoảng mọi
mặt cho các thể chế độc tài… Ở khắp nơi trên thế giới, nền thống trị độc
tài đã thất bại trong việc hiện thực hoá lời hứa về tính hiệu quả cần thiết
[trong quản lý xã hội]”. [1]
Phân tích của Pye rất hấp dẫn. Nó làm sống lại lý thuyết hiện đại hoá
đã từng bị quên lãng. Nó gợi ý rằng cái chết của các nền độc tài hiện đại,
đầu tiên ở phương Tây và giờ đây đến lượt phương Đông, đã được thúc
đẩy bởi các nhu cầu của những chuyển đổi kinh tế - xã hội sâu rộng hơn,
và thường mang tính toàn cầu. Những nhu cầu này đòi hỏi sự hội tụ đến
các mô hình đa nguyên phương Tây.
Tôi muốn lập luận phản bác lại rằng một sự hội tụ như thế hiếm khi là
mục tiêu của các chế độ độc tài, và cũng rất hiếm khi các chế độ này đạt
được điều đó, ngay cả khi họ ý thức được sự lạc hậu về kinh tế-xã hội của
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mình. [2] Đặc biệt là mặc cho sự lạc hậu đã quá rõ ràng, sự khủng hoảng
của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu không phải là một sự hội tụ hợp lý mà
là sự phân kỳ mang tính cách ly và ngoan cố. Với những gì nó thể hiện về
các “lớp” toàn trị xưa cũ của mình, và thực ra, với tất cả những giảng nghĩa
học thuật khác nhau về bản chất của các chế độ cộng sản, chủ nghĩa cộng
sản trưởng thành (mature communism) cuối cùng chỉ dựa trên một lý
thuyết không có cơ sở về lịch sử, theo đó sự hội tụ hoặc sẽ diễn ra trên các
nền tảng của chính chủ nghĩa cộng sản, hoặc sẽ không bao giờ diễn ra cả.
Lý thuyết về lịch sử này - vốn không được nhiều người chấp nhận - cấu
thành cốt lõi vĩnh cửu trong lập luận của chủ nghĩa cộng sản về tính
chính đáng của họ. Nhưng một khi ngay cả đàn anh Liên Xô cũng không
thể phủ nhận các thiệt hại do việc duy trì sự lạc hậu gây ra, thì [tới khi
đó] chủ nghĩa cộng sản sẽ không thể tránh khỏi cuộc khủng hoảng về
niềm tin. Lực lượng cộng sản sẽ không còn “đủ khả năng để không cần
phải học” [3] .
Khi chủ nghĩa cộng sản đánh mất niềm tin, sự phản kháng của xã hội
đối với các biện luận giáo điều và thiếu cơ sở lịch sử của nó đã bẻ lái cuộc
chuyển đổi ở Đông Âu sang hướng trở thành cuộc cách mạng công dân
thực sự, [4] được nhấn mạnh bởi cuộc động viên vĩ đại các bản sắc và ước
vọng dân sự. Mức độ hiện đại hoá đạt được ở các xã hội Đông Âu dưới
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chủ nghĩa cộng sản không đủ để giải thích những hiện tượng ấy. Cuộc
động viên đã vượt quá các kịch bản thông thường xảy ra trong những sự
tan rã gần đây của các nền độc tài phương Tây (thường là hiện đại hơn
những xã hội cộng sản ở Đông Âu). Một lý do giải thích sự khác biệt
[giữa hai bên] là các nền độc tài phương Tây, khác với các xã hội cộng sản,
hiếm khi có ý định phủ nhận triệt để tư cách công dân (citizenship) tới
mức một nguyên tắc. Vì thế, việc dành lại tư cách công dân của những
người Đông Âu là một hoạt động chính trị tinh tế. Xét về mặt lịch sử, vì
sự xuất hiện của một không gian công tối quan trọng đã từ lâu bị cản trở ở
Đông Âu, ngay cả trước khi có sự áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên vùng đất
này, người ta có thể đặt câu hỏi rằng liệu hoạt động chính trị này tự nó có
tầm quan trọng lịch sử-thế giới không. [5]
Để mở đầu, xin có một vài tuyên bố phủ nhận [disclaimers]. Mặc dù
được viết theo lối khẳng định luận, đây là một tiểu luận mang tính khai
phá, một đề đạt cho một lịch trình nghiên cứu. Trước tiên, bằng chứng
cho luận điểm rằng chủ nghĩa cộng sản Đông Âu tìm cách tự chính đáng
hoá bản thân họ từ bên trên, cũng như bằng chứng cho luận điểm rằng
việc mất lòng tin đã dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu
khó lòng có thể giải trình tường minh trong khuôn khổ một bài báo
nghiên cứu. Bài báo này cũng, và không cần phải ân hận rằng đã, là một
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tiểu luận về những điểm tương đồng -điều đó không có nghĩa là nó phủ
nhận những khác biệt quan trọng giữa các quốc gia, cả trong bản chất của
chủ nghĩa cộng sản ở từng nước cũng như nền tảng tiền cộng sản ở mỗi
nơi và trong chuỗi diễn biến nối tiếp liên quan đến sự sụp đổ của chủ
nghĩa cộng sản. Thực ra, các khác biệt đặc biệt nổi bật khi phân biệt giữa
các quốc gia Trung-Đông [Âu] và Đông Âu thực sự, đấy là chưa kể [các
khác biệt] giữa một bên là tất cả các nước này và bên kia là Liên Xô, và
trong việc viễn đoán tương lai của từng nước. Tuy vậy, có những tương
đồng cơ bản đóng vai trò quyết định để nhìn ra cái gì là độc đáo trong
cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa cộng sản Đông Âu, trong tương quan
với, thí dụ như, khủng hoảng của các nền độc tài ở Nam Âu và Mỹ
Latinh. [6] Điểm chung của các chế độ cộng sản là các quan hệ về vật chất
và tư tưởng ràng buộc họ (các vệ tinh) với đàn anh Liên Xô: vì thế [nó
giải thích tại sao] trong một thời gian dài họ không có khả năng rũ bỏ tập
hợp các đức tin và mẫu hành vi (vốn được bảo đảm tuân thủ một cách đầy
nghệ thuật và ngày càng trở lên cổ lỗ); [nó cũng giải thích tại sao] niềm
tin của họ nhanh chóng rơi xuống vực thẳm khi mà sự ban phúc và điểm
tựa từ Liên Xô không còn nữa, bất kể họ đã đi được bao xa trên con
đường tự cải tổ. Adam Przeworski nói về hiệu ứng domino: việc dỡ bỏ cái
đập nước Liên Xô đã giải phóng nguồn nước và sức mạnh dòng chảy đã
lần lượt cuốn trôi đi hết chế độ này đến chế độ khác. [7]
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Các lý thuyết về sự thay đổi của cộng sản
Chủ nghĩa toàn trị là định nghĩa đúng đắn nhất về cốt lõi của nền cai trị
cộng sản được thực thi dưới thời Stalin ở cả Liên Xô và Đông Âu. Thuật
ngữ này không phản ánh thành công lắm hiện thực cộng sản dưới thời
Khrushchev hoặc trong giai đoạn bình thường hoá (normalization) của
Brezhnevite. Tuy nhiên, vứt bỏ cái nhãn hiệu này không nhất thiết làm
tăng khả năng của chúng ta trong việc giải thích sự sụp đổ của chủ nghĩa
cộng sản ở Đông Âu (chứ đừng nói đến ở Liên Xô). Các thuật ngữ khác
[như chủ nghĩa hậu toàn trị (post-totalitarianism), chủ nghĩa chuyên chế hậu
toàn trị (post-totalitarian authoritarianism), chủ nghĩa toàn trị thất
bại (failed

totalitarianism),chủ

nghĩa

toàn

trị

sau

cách

mạng (postrevolutionary totalitarianism), chủ nghĩa chuyên chế phúc
lợi (welfare

authoritarianism), chủ

nghĩa

truyền

thống

mới (neo-

traditionalism)], những thuật ngữ được sử dụng từ những năm 1960 nhằm
miêu tả động thái của các thay đổi của chủ nghĩa cộng sản hậu Stalinist,
cũng có rất ít tác dụng trong việc dự báo sự sụp đổ của cộng sản và động
thái đặc biệt của nó.
Trước khi sự phân rã của hệ thống cộng sản trở thành tin nóng hổi
đăng trên trang nhất [của hệ thống báo chí] toàn cầu, rất ít (nếu không
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muốn nói là không có) trong số những học trò xét lại của chủ nghĩa cộng
sản tin vào điều đó. Đúng vậy, họ tỏ ra lúng túng khi Jeane Kirkpatrick
tuyên bố rằng các nền độc tài kiểu tây Phương có thể được cách tân hoặc
thậm chí được xoá bỏ, nhưng các nền toàn trị cộng sản thì
không. [8] Nhưng Kirkpatrick là một kẻ xiên xẹo lắm điều và bại hoại về
chính trị- có lẽ điều này giải thích tại sao bà ta lại không ngó ngàng gì
đến những tiến bộ đạt được trong nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản, cũng
như sự khinh bỉ mà người ta dành cho các tuyên bố của bà. Mặc cho
những lời phỉ báng, Samuel Huntington năm 1984 vẫn còn viết trong một
nghiên cứu học thuật về triển vọng dân chủ toàn cầu rằng “khả năng có
các tiến triển dân chủ ở Đông Âu là gần như bằng không.” [9] Không phải
là một kẻ phá rối mà được coi là một học trò xuất sắc về độc tài và toàn
trị, Juan Linz năm 1984 cũng viết một đề xuất về sự khác biệt giữa các nền
chuyên chính toàn trị và độc tài rằng “tiêu chí cơ bản là khả năng có thể
chuyển đổi hoặc đảo ngược của chế độ.” [10]
Vậy thì cái gì vẫn còn trục trặc trong các lý thuyết về sự thay đổi của
cộng sản? Liệu chúng đã mô tả chính xác các thay đổi chưa? Nếu rồi, thì
những thay đổi như thế liệu có thể làm sáng tỏ sự tan rã cuối cùng hay
không?
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Cách hiểu của các nhà xét lại về những thay đổi diễn ra dưới sự thống
trị của chủ nghĩa cộng sản có thể được chia ra làm hai loại: Loại thứ nhất
là hậu duệ của lý thuyết về hiện đại hoá hoặc hội tụ. Lý thuyết này chỉ ra
động lực chính của các thay đổi trong động thái của các tiến bộ vật chất và
hệ thống công nghiệp toàn cầu. Tiềm năng toàn cầu về hiện đại hoá,
hướng đến sự hội tụ tới các mô hình đa nguyên phương Tây, được tóm tắt
lại gần đây nhất trong bài nói chuyện của Lucian Pye:
“Các lý thuyết gia đầu tiên về hiện đại hoá và phát triển chính trị
(political development) đã xác định những yếu tố chính đều là các biến số
quyết định. Điểm mà chúng ta đã sai trong những năm 1950 và 1960 là
đánh giá thấp tầm quan trọng mà những yếu tố này có thể tích luỹ trong
các thập kỷ tiếp theo, và mức độ mà theo đó chúng sẽ trở thành một một
bộ phận của các hệ thống toàn cầu được đan kết chặt chẽ với nhau. Lý
thuyết hiện đại hoá dự đoán rằng tất cả những diễn biến như phát triển
kinh tế, sự lan truyền của khoa học và công nghệ, sự gia tốc và lan rộng
của thông tin và sự thiết lập các hệ thống giáo dục sẽ cùng đóng góp vào
sự thay đổi chính trị. Ở đây chúng ta không thể ghi lại tất cả những con
đường mà các yếu tố này đã tác động để rồi đem lại cuộc khủng hoảng của
chủ nghĩa chuyên chế, nhưng chúng ta có thể vắn tắt nhắc lại mức độ
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[thiếu sót của] chúng ta khi ban đầu đã không đánh giá đúng quy mô ảnh
hưởng mà các yếu tố này có thể đạt tới”. [11]
Tuy vậy, một thời gian dài trước khi Pye nói ra những câu này, các nhà
nghiên cứu về Soviet đã dành sự chú ý đáng kể đến các đòi hỏi phải hiện
đại hoá. Với một số người, chủ nghĩa cộng sản thời kỳ đầu -tập trung vào
khủng bố, học thuyết và động viên bắt buộc (coerced mobilization)- là cái
xa lạ với hiện đại hoá, hoặc ít ra là cái ngăn trở hiện đại hoá. [12] Với một
số người khác, chính những yếu tố này có chức năng gia tốc quá trình
hiện đại hoá khỏi sự lạc hậu. [13] Dù thế nào thì trong mắt cả hai, nhu cầu
phải hiện đại hoá (hoặc tiếp tục hiện đại hoá) sẽ hiển hiện trong giai đoạn
chủ nghĩa cộng sản trưởng thành. Vì thế có thể giả định rằng đã có sự
thay đổi về chất trong thời kỳ sau Stalin: rời xa chủ thuyết phản năng suất
(counterproductive chiliasm) vốn đã không còn cần thiết và hướng tới một
trật tự hiện đại hoá tách biệt hơn, dễ dự đoán hơn và có trách nhiệm hơn;
một trật tự đem lại thời đại của các nhà kỹ trị và các chủ thể duy lý.
Tuy nhiên, liệu các nhu cầu cần phải hiện đại hoá có phải là những yếu
tố đủ để gây ra sự sụp đổ của hệ thống cộng sản hay không? Và chính xác
thì theo cách nào? Mặc cho các chi phí khách quan khi phủ nhận nó, cái
thực sự ấn tượng trong cuộc sụp đổ hiện nay [của hệ thống cộng sản]
không phải là sự thúc bách của các đòi hỏi [của hiện đại hoá], mà ngược
212 | 402

lại chính là việc thiếu khả năng thay thế về cơ bản các chủ nghĩa xã hội
“thực sự sống động”. [14] Vì thế, sự đình trệ và nghèo đói (tương đối và
tuyệt đối) -chứ không phải việc tháo bỏ gông xiềng cho phát triển- là cái
đứng đằng sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản.
Về điểm này, cách hiểu thứ hai-được Andrew Janos gọi một cách sắc
sảo là chủ nghĩa thoái hoá (devolutionist)-mạnh hơn các lý thuyết hiện đại
hoá. [15] Lấy cảm hứng từ lý thuyết của Weber về thường lệ
hoá (routinization), [lý thuyết] thoái hoá lập luận rằng sự xung đột là
không thể tránh khỏi giữa các cảm hứng hạnh phúc vĩnh cửuchiliastic
aspirations) của phong trào toàn trị và địa vị cũng như các quan tâm thực
dụng của các thành viên phong trào này-những người bị buộc phải thực
hiện các mục tiêu của nó. Xung đột này có thể tồn tại lâu dài mà không
được giải quyết, [16] nhưng cuối cùng thì các viên chức quan liêu và những
người bình thường hoá (normalizers) của chế độ cũng sẽ thắng. Vì nếu
thiếu vắng sự bảo đảm về các nhiệm vụ và vai trò, các mục tiêu hạnh phúc
vĩnh cửu của phong trào sẽ nhấn chìm chế độ trong hỗn loạn.
Các lý thuyết về thoái hoá tốt hơn các lý thuyết về hiện đại hoá ở chỗ
chúng chỉ ra được các cội rễ đầu tiên của cuộc phân huỷ hiện nay do -thay
vì tập trung vào động thái toàn cầu của các tiến bộ vật chất- chúng tập
trung vào cốt lõi chính trị của hệ thống cộng sản: một hệ thống trở nên ít
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đe doạ hơn, và có vẻ ít gò bó hơn sau thời Stalin nhưng vẫn đe doạ hơn và
gò bó hơn rất nhiều so với bất cứ nơi nào khác trong thế giới công
nghiệp, và vì thế, vẫn phải dựa nhiều vào đàn áp, giám sát, hoặc tạo ra các
xung lực thay đổi. Và bằng cách nhấn mạnh rằng [quá trình] bình thường
hoá được dẫn dắt bởi sự quan tâm đến địa vị của vô số giới chức hành
chính, các lý thuyết thoái hoá giải thích lý do và bản chất sự khác biệt giữa
bình thường hoá và hiện đại hoá. Chúng đưa ra một mô tả đầy thuyết
phục về sự tụt dốc của cộng sản tới [trạng thái] đình trệ “tân-truyền
thống”- một trạng thái không phản ứng gì với các kích thích toàn
cầu. [17] Tuy thế, tân-truyền thống cũng biểu hiện cho một giai cấp chính
trị già giặn, được biệt đãi, và tồn tại khắp nơi, một giai cấp không chịu
trách nhiệm về hành vi của nó, cũng không bị ràng buộc bởi hợp đồng và
thành tích làm việc. Vậy thì làm thế nào mà một giai cấp được phòng thủ
kiên cố như giai cấp xuất hiện ở Liên Xô và các nước vệ tinh của nó dưới
thời Brezhnev lại dịch chuyển từ chỗ an toàn đến chỗ khủng hoảng leo
thang? Đây là câu hỏi mà các lý thuyết về thoái hoá không trả lời được đầy
đủ.
Bây giờ là lúc nhìn nhận sự thay đổi của cộng sản từ một góc độ khác
về tính chính đáng của hệ thống. Có 3 điểm lợi khi tập trung vào tính
chính đáng (đặc biệt là vào việc các tuyên bố mà tính chính đáng của hệ
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thống phải dựa vào đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi [quá trình] bình
thường hoá cộng sản). Đầu tiên, sự tập trung [vào tính chính đáng] này
cho biết làm thế nào mà niềm tin vào tính chính đáng chuẩn tắc -một đặc
điểm trung tâm của các chế độ cộng sản- thường dẫn các chế độ này tới
chỗ mắc kẹt nguy hiểm trong việc phủ nhận các hiện thực trong nước và
toàn cầu vốn đang ngày càng trở nên đòi hỏi hơn. [18] Thứ hai, nó cho
biết để phản ứng lại với sự phủ nhận hiện thực của cộng sản, xã hội dân sự
đã xuất hiện và trở thành trung tâm trong các cuộc chuyển đổi của cộng
sản như thế nào, và vì sao người ta phải nói về các cuộc cách mạng tư cách
công dân. Thứ ba, việc tập trung vào tính chính đáng nêu bật lên tầm
quan trọng của diễn ngôn chính trị (political discourse) trong việc dẫn dắt
sự thực hiện quyền lực cộng sản, trong đóng góp vào thất bại đáng khinh
bỉ của họ, và trong việc định hình các [hoạt động] tự vệ của xã hội chống
lại họ.

Tính chính đáng từ bên trên
Xin làm rõ ngay từ đầu rằng cách nhìn của Đông Âu về tính chính đáng
phải là một phiên bản giới hạn của cách nhìn của Liên Xô. Vì thế, các
điểm bình luận tiếp theo đây sẽ quan trọng đối với kẻ bá chủ không kém
gì với các vệ tinh của nó.
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Người ta có thể bị lôi cuốn vào khuynh hướng phủ nhận tất cả các
nghiên cứu về tính chính đáng và coi chúng là giả tạo và không hiệu quả.
Trên thực tế, sự kết hợp giữa các yếu tố chuẩn tắc và vật chất đã tồn tại từ
lâu đã làm xói mòn sự ủng hộ của quần chúng đối với chủ nghĩa cộng sản,
đặc biệt là ở Đông Âu. Hơn nữa, các chế độ, đặc biệt là các chế độ lạm
dụng sự đàn áp, có thể bảo lưu [được quyền lãnh đạo của mình] trong
một thời gian dài mà không cần sự ủng hộ thực sự của quần chúng. Tuy
nhiên, việc không được sự ủng hộ của công chúng không nhất thiết phản
ánh việc không có tính chính đáng. Phương trình khái niệm này đúng, ít
ra là một phần, [19] khi dân chúng có chủ quyền là lực lượng có vai trò xác
minh và ban phát tính chính đáng, như trong hệ thống hiến pháp dân chủ
hoặc tự do. Khi dân chúng có chủ quyền, sự ủng hộ của họ cấu thành
nhân tố quyết định của tính chính đáng. Điều này đúng bất kể tiêu chí
ban phát tính chính đáng được xác định như thế nào. Quyền cai trị của
thiểu số, vì thế, bị quy định bởi đa số còn lại.
Tuy nhiên, sự khẳng định về tính chính đáng có thể được xác nhận bởi
một nguồn chủ quyền khác hẳn: ví dụ trong giai đoạn đầu của lịch sử hiện
đại, chúng có thể được xác nhận bởi chính những kẻ cai trị. [20] Gợi ý ở
đây là nguyên tắc tự-chính đáng hoá, hay như cách Maria Marcus gọi là
“tính chính đáng từ bên trên” cũng tồn tại trong các chế độ cộng
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sản. [21] Và khi những kẻ cai trị tin rằng quyền cai trị của họ không cần sự
chứng thực của công chúng, thì hai hậu quả sẽ xảy ra. (1) Những ai không
nhận thức được quyền thống trị của kẻ cai trị sẽ không vì thế mà nghi ngờ
kẻ cai trị, thay vào đó, họ tự nghi ngờ mình. Và (2) Nếu cuối cùng nổ ra
một cuộc khủng hoảng tính chính đáng- tức là, nếu kẻ cai trị mất niềm
tin vào quyền cai trị của mình- thì sẽ rất khó để dập tắt được cuộc khủng
hoảng này. Một chế độ “đạo đức” có thể tồn tại mà không cần sự ủng hộ
rộng rãi; nhưng nó khó có thể tồn tại mà không còn tin vào đạo đức của
chính mình. [22] Vì đến lúc đó, nó không còn can đảm để [tiếp tục] thống
trị bất kể công luận thông qua các biện pháp bí mật và xảo quyệt - nếu
những biện pháp này là cần thiết.
Vị trí trung tâm mà các chế độ cộng sản đặt cho tính chính đáng từ bên
trên không chỉ đơn thuần là thiếu tin tưởng-và về mặt luật pháp không
thừa nhận-xã hội dân sự; các nền chuyên chế phương Tây cũng có những
đặc điểm này. Tuy nhiên, nhu cầu tin vào quyền được lãnh đạo của mình
không thiết yếu đến như vậy trong các chế độ này so với trong chế độ
cộng sản. Sự nhấn mạnh đến tính chính đáng từ bên trên là độc đáo mang
tính tiên đề trong trường hợp các chế độ cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản,
như tôi đã viết trong một nghiên cứu so sánh các cuộc chuyển đổi ở Tây
và Đông,
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“không phải là một công việc dọn dẹp tạm bợ, một ngoại lệ của chế độ
với một kế hoạch do chính mình áp đặt nhằm xếp xắp lại ngôi nhà dân
chủ đang hoặc đã đổ vỡ, giống như nhiều chế độ chuyên chế khác muốn
tự giới thiệu/ nguỵ trang/bào chữa. Tham vọng ban đầu của chủ nghĩa
cộng sản là đem lại một sự thay thế về xã hội và chính trị, không chỉ
trong nước, mà trên tất cả, là nền dân chủ đầy đủ (liberal democracy) cho
toàn cầu”. [23]
Tham vọng này không ngay lập tức được thoả mãn bởi Cách mạng Nga
hoặc hệ thống các nhà nước cộng sản được thiết lập sau Thế chiến II.
Thay vào đó, với sự ra đời của hệ thống này, các tham vọng và mục tiêu
vẫn còn nằm trong viễn cảnh xa xôi, và nhu cầu chứng thực trở nên trung
tâm hơn bao giờ hết. Sự thể hiện và các thành tựu của một [nhà nước] và
sau đó là sự tồn tại lâu dài của các nhà nước cộng sản phải được đo lường
bởi những mục tiêu này.
So sánh với các nhiệm vụ thế tục hơn và liên tiếp nhau của các chế độ
toàn trị phương Tây, vốn nhiều lắm là tập trung vào “bắt kịp” các nước
tiến bộ hơn chứ không phải lật đổ trật tự quốc tế của họ, [24] các mục tiêu
của chủ nghĩa cộng sản quốc tế đòi hỏi sự thống nhất phi thường về mục
tiêu, cũng như sự phối kết hợp không thể lung lay cả trong và giữa các
nhà nước cộng sản. Trên hết, chúng đòi hỏi (và được nuôi dưỡng bởi) một
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học thuyết có khả năng giải thích hiện thực và thực ra phải dẫn dắt và tổ
chức lại [hiện thực] trong cách tưởng tượng riêng của nó: thậm chí phát
minh lại nó, nếu các hiện thực tỏ ra cứng đầu. Vì thế, sẽ là không đủ nếu
chỉ bịt miệng xã hội dân sự và kiềm chế không cho nó phát triển. Mà thay
vào đó, với tư cách là một nguồn cung cấp các viễn cảnh thay thế về hiện
thực-thường mang tính chia rẽ và tự cao-xã hội phải được tuyển mộ vào
chân lý. Nói cách khác, chính khái niệm xã hội dân sự-với tư cách là một
nhân tố thiết yếu-không những chỉ đơn giản là phiền toái mà chính xác
hơn là xa lạ với cách nhìn cộng sản.
Vì thế, ngay từ đầu, có 4 đặc điểm đánh dấu tính chính đáng cộng sản
từ bên trên:
Tính chính đáng của quyền cai trị được xem xét dưới ánh sáng của các mục
tiêu hàm ý rằng tính chính đáng của các bộ máy cộng sản quan liêu phải
được xem xét dưới ánh sáng của các nhiệm vụ (thường là quân sự) và vì
thế mang tính khái niệm, chứ không phải dưới ánh sáng của các thủ tục.
Các nhiệm vụ và “chiến lược” (chinh phục các đỉnh cao mới hay tiêu diệt
các thể lực đen tối) thay thế các khung luật pháp với tư cách là ngôn ngữ
của nhà nước. Chính khái niệm luật pháp trở nên đồng nghĩa với khái
niệm các biện pháp hành chính mang tính công cụ (instrumental
administrative measures), [25] đặc trưng trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa
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độc đoán hiện đại. Khái niệm của Weber về tính chính đáng liên quan đến
mệnh lệnh (Herrschaft) khá thích hợp trong trường hợp này. [26]
Không giống như một ông hoàng độc đoán, các bộ máy quan liêu kiểu
Soviet (đặc biệt là bộ máy Đảng) đòi hỏi quyền lãnh đạo vì các nhiệm vụ
mà họ thực hiện được dẫn dắt bởi chân lý tối cao. Họ đòi độc quyền trong
diễn giải chính trị. Vì thế, chân lý của họ không thể bị hiện thực chứng
minh là sai, các mệnh lệnh của họ luôn phải đúng, và nhiệm vụ của họ
không bao giờ thất bại bởi các khiếm khuyết của chính họ. Nói một cách
chặt chẽ thì, những kết quả tồi không phản ánh các mục tiêu. Karl
Deutsch định nghĩa quyền lực là “đặc quyền đầu ra trên đầu vào, khả năng
nói mà không cần nghe,… khả năng không cần phải học.” [27] Quyền lực
cộng sản giống như vậy. Nó tuyên bố không thể sai về mặt nhận thức.
Việc xác thực chân lý không cần đến dân chúng. Ngược lại, “chân lý”
muốn quần chúng học tập và phổ biến nó, và trở thành bằng chứng [tô
điểm] cho nó. Sự thụ động, chứ đừng nói gì đến phản kháng, sẽ không
làm được gì. Mihajlo Mihajlov khi đề cập đến việc này đã nói về “phi tự do
chủ động” trong đó “cá nhân bị ép phải chủ động ủng hộ việc nô lệ hoá
bản thân họ” [28] bằng việc tham gia vào các cuộc động viên của cộng sản.
Cách nhìn này giải thích thái độ phỉ báng của Walter Ulbricht đối với các
công nhân Ðông Ðức sau cuộc nổi dậy ở Berlin năm 1953: bằng việc nổi
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loạn, giai cấp lao động đã chứng tỏ mình không còn xứng đáng với sự tin
tưởng của Đảng. [29]
Khi tính chính đáng đến từ bên trên, mối quan hệ vận động quyết định
không phải là quan hệ giữa những người cai trị với công chúng, mà là giữa
những người cai trị với đội ngũ nhân viên hành chính của Weber-mà theo
cách nói của người cộng sản là các cán bộ [30] . Cuối cùng thì thử thách
chính liên quan đến việc chuyển từ các mục tiêu đã được định sẵn tới các
nhiệm vụ phải vạch ra và thực hiện. Khi chủ nghĩa hạnh phúc vĩnh cửu
được hoá thân trong nhà nước, sự cấu kết giữa các thế lực cầm quyền, bắt
rễ trong một học thuyết bất khả nghi vấn, trở nên thiết yếu cho việc kéo
dài sự nhẫn nại. Các nhà nước chuyên chế phương Tây có thể bảo vệ
quyền lãnh đạo của họ dựa trên các liên minh tiện nghi giữa các nhóm xã
hội và các thể chế có khả năng tự phân tách. Chủ nghĩa cộng sản thì
không thế.
Bốn đặc điểm đó hợp thành một dạng như bộ mã gen di truyền của bản
sắc cộng sản. Qua năm tháng, chủ nghĩa cộng sản đã thích nghi. Nó đã
trải qua quá trình thoái hoá và phàm tục hoá (philistinization). Tuy nhiên,
cái bản sắc ban đầu hình thành trên thuyết chính thống về sự tuyệt mỹ
mang tính di truyền của chủ nghĩa cộng sản là cái khó bị lay chuyển.
Nghịch lý thay, chính sự bám chặt một cách mù loà này lại là yếu tố quan
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trọng đẩy chủ nghĩa cộng sản từ chỗ tự tin về nhận thức tới chỗ thất bại
về nhận thức. [31]
Quyền lãnh đạo của cộng sản phải đối mặt với ba thách thức. Thách
thức thứ nhất đã cũ: nó đến từ bên trong hệ thống cai trị, cái đã tỏ ra
không cố kết bền chắc được như các mục tiêu nghìn năm đòi hỏi. Thách
thức thứ hai gần đây hơn và đến từ xã hội, cái đã tỏ ra không chịu phụ
thuộc nhiều như người ta đòi hỏi. Thách thức thứ ba và cũng là cuối cùng
là tính bền vững và toàn cầu: cuối cùng thì kẻ thù của trật tự toàn cầu được
hứa hẹn đã tỏ ra không dễ bị tiêu diệt. Mỗi thách thức phản ánh một mặt
khác nhau của hiện thực không tuân theo sự diễn giải của cộng sản, và
mỗi thách thức đó đều có khả năng làm xói mòn bản sắc cộng sản. Nhưng
chỉ riêng thách thức cuối cùng, bằng việc hội tụ với 2 cái còn lại, mới
chứng tỏ có vai trò quyết định. Chừng nào chưa có sự hội tụ đó, và chưa
qua giai đoạn bình thường hoá, thì chủ nghĩa cộng sản vẫn còn ngoan cố
tiếp tục phủ nhận hiện thực.

Phần II.
Bình thường hoá cộng sản
Trotsky, Stalin, Hitler, Mao, và Pol Pot; mỗi người trong bọn họ đều
hiểu được các nguy cơ mà quá trình bình thường hoá sau cách mạng sẽ
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gây ra cho các mục tiêu toàn trị. Mỗi người đưa ra một phương pháp giải
độc: Trotsky rao giảng về cách mạng toàn cầu; Stalin thể chế hoá các cuộc
thanh trừng quy mô lớn; [1] Hitler chuẩn bị và tiến hành cuộc chiến tranh
xâm lược; Mao kêu gọi một cuộc cách mạng văn hóa; Pol Pot huỷ diệt có
hệ thống chính người dân của mình. Nên làm rõ ở đây rằng áp lực bình
thường hoá không đến từ một xã hội dân sự kiên cường -cái mà tiếng nói
của nó phải được lắng nghe- hay từ thách thức hiện đại hoá đến từ các
địch thủ toàn cầu. Để chắc chắn, quá trình bình thường hoá thời kỳ sauStalin diễn ra trong bối cảnh toàn cầu được khắc hoạ bởi hai điểm mới.
Thứ nhất là chiến tranh hạt nhân-không phải loại chiến tranh thích hợp
để làm hồi sinh nhiệt tình cách mạng đã phai nhạt. Thứ hai là sự gia tốc
của công nghệ và sự vượt xa về kinh tế của phương Tây. Cả hai thuyết
phục chủ nghĩa cộng sản hình thành động cơ “bắt kịp” trong điểm nhấn
về ý thức hệ-quân sự mới. Tuy nhiên, sẽ là không đúng nếu cho rằng bối
cảnh quốc tế là yếu tố quan trọng nhất khi xác định các tham số và khảo
sát các biểu hiện của quá trình bình thường hoá. Thay vào đó, các yếu tố
quyết định là sự dịch chuyển các quan hệ quyền lực trong logic cứng của
hệ thống toàn trị.
Sự cố kết cách mạng giữa các lãnh tụ với lực lượng cán bộ-hòn đá tảng
của tính chính đáng từ bên trên-là cái khó đạt được và cũng khó duy trì.
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Thay vào đó, xung đột là cái khó tránh khỏi giữa các lãnh tụ tận tụy với sự
trong sáng cách mạng và đội ngũ nhân viên ngày càng bận bịu với nhiệm
vụ thế tục. Bình thường hoá, theo mô tả của Weber, là một kết quả của
sự xung đột lưỡng bại câu thương này. Và, mỉa mai thay, các lãnh đạo và
đội ngũ cán bộ thường hình thành các quan hệ ít xung đột và nhiều tính
tương hỗ hơn chính trong quá trình bình thường hoá. Tuy nhiên, cũng
như với sự chuyển đổi từ các nền chuyên chế phong kiến độc đoán sang
chuyên chế quan liêu, [2] sự tương hỗ dẫn đến thắng lợi của đội ngũ cán
bộ và nền thể chế chính thống của họ. Nó không mang lại sự hội tụ với
các mô hình phát triển và chính đáng hoá kiểu phương Tây, cho dù là mô
hình chuyên chế [kiểu phương Tây].
Bình thường hoá không đem lại sự lột xác các nhà nước cộng sản thành
các nền độc tài-hướng tới-phát triển. Với toàn bộ sự tập trung của họ vào
việc đuổi kịp, và với mọi nỗ lực của họ nhằm nới lỏng tấm áo khoác Nga
chật cứng và hướng sự chú ý của họ vào tình trạng chậm tiến trong nước
mình, [3] các chế độ Đông Âu vẫn nghĩ theo cách bắt kịp và thay thế các
mô hình phương Tây. Đến lượt nó, sự tái xác nhận về các mục tiêu tập
thể và toàn cầu này đòi hỏi sự xác nhận giống nhau về sự siêu việt mang
tính di truyền và bản sắc độc đáo của chủ nghĩa cộng sản. Và trong trường
hợp các quốc gia cộng sản vệ tinh, nó đòi hỏi một nỗ lực được chỉ đạo
224 | 402

nhịp nhàng nhằm diệt tận gốc, phủ nhận, hoặc xuyên tạc nếu cần thiết,
lịch sử quốc gia và các tư liệu về nó. Phần lớn trong số này [được thực
hiện một cách] khéo léo, hợp lý giả tạo và vô lương tâm. Vẫn những bí ẩn
cộng sản không thể thay đổi này tiếp tục tồn tại-ngay cả sau thời kỳ phiStalin- hoá và cả khi các bí ẩn này đã đượm vẻ thế tục. [4]Hơn nữa, không
phải mục tiêu cạnh tranh hoà bình với phương Tây đã định hình lộ trình
kinh tế công nghiệp. Thay vào đó, là sự đầu tư vào quân sự và sự chuẩn bị
sẵn sàng về hạt nhân, cộng thêm với mẫu hình hợp tác phụ thuộc giữa các
quốc gia vệ tinh và [nhà nước] cầm đầu, hướng tới các quan tâm về siêu
cường kinh tế-quân sự.
Bình thường hoá có nghĩa là sự kết thúc của chuỗi kinh hoàng Stalinist
và [sự khởi đầu của] giai đoạn mà các hành vi của giới cầm quyền cộng sản
trở nên dễ phỏng đoán hơn, [5] nhưng nó không có nghĩa là sự tương đối
hoá Đảng Cộng sản. [6] Điều này sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu
không có sự thu hẹp nghiêm trọng các mục tiêu toàn cầu của chủ nghĩa
cộng sản (chỉ diễn ra trong phần sau của thập kỷ 80) và đi kèm là nền
kinh tế tập trung được lái theo hướng đáp ứng những mục tiêu đó. Ngược
lại, bình thường hoá đánh dấu thắng lợi cuối cùng của Đảng trước sự
chuyên quyền của các lãnh tụ thuyết Cứu thế (salvationist leaders) và vì thế,
sự độc đoán hoá [7] việc cai trị đã trở thành thường lệ. Hơn thế, Đảng đã
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không đi tìm một cách lý giải mới mang tính duy lý-hợp pháp cho sự cai
trị của họ. Luật pháp vẫn bị nhìn nhận [như là một] công cụ cai trị. [8] Và
tính chính đáng của Đảng vẫn không phụ thuộc vào bảng thành tích lãnh
đạo của nó (một bảng thành tích mà trong nhiều sự kiện nó vẫn còn là
quan toà phán xét); thay vào đó, tính chính đáng vẫn đến từ các bí ẩn-có
thể đã bị phàm tục hoá, nhưng vẫn được quả quyết một cách ngạo mạn-về
tính siêu việt trong nhận thức vốn có. Tuy nhiên, ngay cả những người
trong giai cấp chính trị có thể đã bắt đầu có những nghi vấn (như một số
người gần đây ở Đông Âu) vẫn bị ép buộc phải bảo vệ bí mật chính thức
(do các sức ép từ bên ngoài và cũng thông qua các cơ chế phủ nhận). [9] Vì
thế, sự chiếm hữu, bất khả tín, đặc quyền đặc lợi và [quan hệ] qua lại giữa
các lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chỉ là các đặc điểm nổi lên của một nomenklaturas mới. [10] Việc Brezhnev kêu gọi giành sự tin tưởng và bảo vệ đội
ngũ cán bộ đã nêu bật lên được cốt lõi của hiện tượng bình thường hoá.
Bình thường hoá, dưới con mắt của các công dân, không có nghĩa sẽ
đem lại sự giải phóng, chứ đừng nói đến dân chủ hoá. Sự giải phóng đòi
hỏi những thay đổi chính thức trong các thể chế và thủ tục nhất định
nhằm đặt lại câu hỏi về chủ quyền của công chúng: ai sẽ chính đáng hoá
ai? Sẽ cần đến các phương pháp để xác nhận lại nguyên tắc pháp quyền
(rule of law), để cho phép một mức tranh cử và cạnh tranh thể chế đến
226 | 402

các cương vị quyền lực nhất định, để làm mạnh các thể chế đại diện, để
mở rộng tự do dân sự, để buộc giới hành chính phải cởi mở hơn và khả
tín hơn. [11] Sự giải phóng luôn tạo ra những thoả hiệp: các nền độc tài
mềm mỏng đã cởi mở để kiên nhẫn hơn, nhưng vẫn để các nguồn gốc về
tính chính đáng của mình trong nghi hoặc. Tuy nhiên, quá trình bình
thường hoá cộng sản không bao giờ có ý định để xứng đáng với tính
chính đáng và chủ quyền [chân chính]. Nó được thiết kế để đem lại một
nền tảng mới vững chắc hơn cho các Đảng Cộng sản; cái mà những người
đầy nhiệt huyết và có sức thu hút quần chúng của học thuyết Stalin đã
làm mất thăng bằng. Nếu quá trình bình thường hoá đòi hỏi một quan hệ
mới và bền vững hơn với công dân, thì nó sẽ đòi hỏi quan hệ qua lại (hay
theo cách nói của Feher, là chế độ gia trưởng) chứ không phải sự giải
phóng. [12]
Các giới hạn của chế độ gia trưởng, như lời Feher miêu tả, là rất rõ
ràng. Để đổi lấy sự chấm dứt những cơn ác mộng của quá khứ và cho một
cuộc sống dễ đoán định và dễ chịu hơn, công dân phải dâng hiến [cho
Đảng] sự vâng lời về mặt chính trị. Trong con mắt của các chế độ cộng
sản, sự bảo vệ được mua với cái giá là các quyền chính trị và dân
sự. [13] Không có giải phóng, không có những hình thái đơn giản nhất của
pháp quyền, công dân không có quyền gì hơn là thỉnh cầu sự thăng tiến.
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Họ được “đề bạt” lên chức con dân của vị trưởng thượng toàn năng, và có
thể có lòng thương người. Vị trưởng thượng này vẫn tiếp tục là quan toà
tuyệt đối về các động cơ và các hành vi thiếu nhất quán của ông ta. Hơn
thế, vì con dân là những kẻ nhược tiểu, nhà nước thường có khuynh
hướng xác định cho họ một số lựa chọn sống ít ỏi -trong công việc, tiêu
dùng và tiện nghi.
Tuy nhiên, mặc cho sự tự tin đến đâu, quá trình bình thường hoá đã
đem đến cùng với nó nhiều trục trặc và căng thẳng trong tấm áo giáp về
tính chính đáng của cộng sản. Cả chế độ gia trưởng và [nhu cầu] đuổi kịp
phương Tây đã đem lại một tiêu chuẩn thay thế về tính chính đáng: đó là
cam kết về bảng thành tích vật chất, tức là, cam kết về một sự đổi thay có
thể nhìn thấy. Để chắc chắn, nomenklaturas cộng sản tiếp tục công khai
khẳng định tính bất khả sai về mặt nhận thức. Nhưng việc ngày càng
nhiều người từ bỏ ngôn ngữ Cứu thế và việc chấp nhận những mục tiêu
tầm trung thế tục hơn đã mở ra con đường cho các công dân thông tuệ
hơn [có thể] xác minh xem những mục tiêu đó đã được thực hiện chưa.
Sự thực rằng những mục tiêu này không thể nào đạt được trong thời gian
gần sẽ nhanh chóng trở nên hiển nhiên.
Thực ra, bình thường hoá diễn ra hoàn toàn khớp với thờì điểm cạn
kiệt của giai đoạn năng động trong sự phát triển kinh tế-quân sự của cộng
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sản: giai đoạn “băng chuyền lắp ráp” công nghiệp hoá thành công, sâu sắc
và được nhìn nhận hạn hẹp. Sự phát triển kinh tế tiếp theo đòi hỏi nhiều
bí quyết công nghệ phức tạp hơn và sự cộng tác tự nguyện của nhiều
chuyên gia được đào tạo tốt hơn. Tuy nhiên, triển vọng đạt đến mức độ
này tỏ ra mờ mịt, khi mà lãnh đạo cộng sản không muốn tiến hành
những bước cải cách dũng cảm hơn, thậm chí đe doạ về mặt chính trị,
vượt ra ngoài khuôn khổ bình thường hoá. Vì vậy, chính khi công chúng
trở nên ngày càng nghi kỵ hơn, việc giải thích sẽ khó khăn hơn, chứ đừng
nói gì đến phủ nhận những thất bại chồng chất. Gianfranco Poggi đã nắm
bắt thành công những khó khăn đang xuất hiện trong các nhà nước cộng
sản khi họ muốn nhào nặn cảm xúc của công chúng:
“Trong khi nhà nước kiểu Soviet cam kết có thành công về kinh tế, nó
lại bị đày đoạ trong sự thất bại kinh tế ở mọi mức độ, vì bảng thành tích
kinh tế của nó bị đo lường trong tương quan với các nền kinh tế tư bản
tiến bộ… Sự nghiêm trọng của mâu thuẫn này càng trở nên rõ ràng một
khi người ta nhận ra rằng cụm từ “mọi mức độ” không cho phép một lối
thoát nào. Có 3 lý do mà nhà nước Soviet không thể không so sánh mình
với các nền kinh tế tư bản hàng đầu: vì quan hệ bền chặt giữa khả năng
công nghiệp-công nghệ với sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội; vì một xã
hội tự nhìn nhận mình (như xã hội Soviet đã làm) như một mẫu hình của
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sự phát triển xã hội phổ quát, thì ít ra xã hội đó cũng phải tự duy trì được
bảng thành tích kinh tế; và vì đã từ quá lâu, nhà nước Soviet đã bán mình
cho toàn bộ công dân của đất nước bằng lời hứa hẹn sẽ đuổi kịp và vượt
qua điều kiện sống của các nước tư bản phát triển. (Thuật ngữ “đã từ quá
lâu” được dùng với dụng ý, vì nó chỉ ra một mâu thuẫn nữa. Tôi vừa muốn
diễn đạt rằng những lời hứa ấy đã được đưa ra quá lâu để những người
được hứa hẹn có thể tin; và rằng nó được đưa ra quá lâu để những người
hứa

hẹn có

thể

rút

lại.) [14]

Không có điểm nào trong số này hàm ý rằng quá trình bình thường hoá
sau-Stalin lại phải đối mặt với đe doạ trực tiếp từ công chúng. Sự đối lập
giữa hai nguyên tắc về tính chính đáng -một từ bên trên, và cái còn lại từ
bảng thành tích vật chất và vì thế chịu sự phán xét của công chúng- đã
được giải quyết đơn giản bằng cách đàn áp bất đồng dưới danh nghĩa của
nguyên tắc thứ nhất, nguyên tắc chặn trước. Điều này cũng áp dụng cho
Đông Âu không kém hơn ở Liên Xô. Hẳn nhiên, sự khẳng định về tính
chính đáng của Đông Âu dựa trên nền tảng kém bền vững hơn nhiều:
trước hết, chủ nghĩa cộng sản bị áp đặt chủ yếu từ bên ngoài; thứ hai, việc
tồn tại các nguồn gốc phụ khác về tính chính đáng, mang đặc trưng quốc
gia, dựa trên chủ nghĩa dân tộc hay các thành tựu hoặc truyền thống địa
phương, hoặc phần lớn giả bộ hoặc khó chuyển lậu qua học thuyết Soviet
về chủ quyền hạn chế. Tuy nhiên, chừng nào mà sự giám hộ của Soviet
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vẫn còn, thì chừng đó các chế độ ở Đông Âu vẫn ảm đạm bám víu vào
viễn tưởng về tính chính đáng cộng sản và, được che chắn bởi viễn tưởng
có kiểm soát, vẫn phản ứng lại với bất đồng bằng sự đàn áp đầy phẫn nộ.
Với những đặc điểm của quá trình bình thường hoá cộng sản và tính
chính đáng như thế, xã hội dân sự đã tồn tại như thế nào?

Xã hội dân sự dưới chế độ cộng sản
Xã hội dân sự đã bất ngờ trở thành nhân vật chính trong cuộc chuyển đổi
ở Đông Âu - bất ngờ ở hai lý do [15] . Một là, những quá trình chuyển đổi
từ các nền độc tài phương Tây cho thấy xã hội dân sự thường chỉ đóng vai
trò thứ yếu trong tiến trình dân chủ hoá, cái vốn bắt nguồn từ trong
chính nền độc tài. Thứ hai, vì sự tồn tại của một xã hội dân sự thường
mâu thuẫn sâu sắc với học thuyết cộng sản, nên không giống như các nền
độc tài phương Tây, chủ nghĩa cộng sản đáng lẽ ra phải không chừa một
chỗ dung thân nào cho xã hội dân sự.
Dù vậy, trong nhiều năm, các nhà khoa học xã hội Đông Âu, phần lớn
là các nhà bất đồng chính kiến, đã rất quan tâm đến số phận của xã hội
dân sự trong giai đoạn bình thường hoá. Họ phân biệt giữa các mục tiêu
trên giấy của chủ nghĩa toàn trị và những thành quả thực tế của toàn trị;
tức là, chủ nghĩa toàn trị như là một loại hình lý tưởng không được phép
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nhầm lẫn với những phiên bản thực tế rất đa dạng của nó. Cũng như chủ
nghĩa toàn trị, với tư cách là một cấu trúc chính trị thuần tuý, không có
khả năng dự đoán cách mà các tiến trình xã hội sẽ phản ứng với thực tiễn
chính trị- đây đúng ra là một vấn đề thực nghiệm. [16]
Nhiều nhà phân tích Đông Âu [17] lập luận rằng tuyên bố của chủ
nghĩa toàn trị về độc quyền tư tưởng, cùng với nhận thức sai lạc về hiện
thực đang ngày càng tồi tệ, đã và đang là một trong những vũ khí chủ yếu
của nó nhằm chống lại xã hội dân sự; nhưng nó cũng đồng thời là tia lửa
thổi bùng lên sự phản kháng xã hội và sau đó là sự hồi sinh mạnh mẽ của
xã hội khi mà cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa cộng sản bùng phát. Sự
trỗi dậy của xã hội dân sự dưới chủ nghĩa cộng sản, do đó, tương tự như
sự trỗi dậy của xã hội dân sự dưới chủ nghĩa chuyên chế: Nó là một phản
ứng đối kháng, có khả năng làm thay đổi các quan hệ quyền lực. Trong
một nền dân chủ, xã hội dân sự là một phần không thể tách rời của hệ
thống cai trị (system of rule) Trong chủ nghĩa cộng sản, theo đúng định
nghĩa của nó, những tiền đề pháp lý-chính trị cho một sự cộng sinh như
thế hoàn toàn vắng mặt. Tương tự với chủ nghĩa chuyên chế, động lực để
xã hội dân sự trỗi dậy là một phản ứng với arcana imperii của những kẻ
thống trị.
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Sự độc lập kinh tế (độc lập của một xã hội tư sản) không phải là điều
kiện bắt buộc cho phản kháng, trừ khi nó được xem xét dưới một quan
điểm Marxist hạn hẹp, và sự độc lập này không cần thiết cho các phê phán
của giới trí thức về chủ nghĩa chuyên chế. [18] Cuối cùng, trong phần này,
tôi sẽ chứng minh rằng một nhãn quan thuần tuý nội địa sẽ không thể
giải thích được một cách triệt để sự tồn tại của các xã hội Đông Âu dưới
chủ nghĩa cộng sản, hay giải thích được bản chất của các đòi hỏi dân sự
cũng như nguồn cảm hứng của nó. Vai trò của Tây Âu như là một " xã
hội đối chiếu " -theo như thuật ngữ của Reinhard Bendix- là rất quan
trọng về mặt này, và nếu so với các trường hợp mà trí thức vận động
chống lại các nền độc tài ở phương Tây, thì ở đây, thậm chí nó còn quan
trọng hơn nữa.

Những điểm yếu của xã hội dân sự
Vì mục tiêu của phần này là tìm hiểu sự vận động của trí thức chống lại
chủ nghĩa cộng sản, chúng ta sẽ quan tâm đặc biệt đến cách mà những
người dân Đông Âu cảm nhận tình cảnh của họ dưới chủ nghĩa cộng sản.
Tôi đã bàn về hai điểm yếu của xã hội dân sự trong quá trình bình thường
hoá: Sự độc quyền nhận thức về tư tưởng xã hội của Đảng và sự hợp tác
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của quần chúng với hệ thống [tự xưng là] cha mẹ dân. Đấy là các điểm
yếu được chính những người Đông Âu nhận thức rất rõ.
Mỗi nền độc tài đều tìm cách kiểm soát thông tin liên quan đến chính
nó, liên quan đến nền chính trị, hiện tại và quá khứ, mà xã hội của nó thu
nhận. Mỗi nền độc tài đều tìm cách làm suy yếu xã hội, khiến cho xã hội
không thể vận hành như là một nguồn độc lập cung cấp những thông tin
kiểu như thế. Hầu hết các nền độc tài hiện đại làm vậy là do điều kiện
thuận tiện, và thường lấp liếm là do các hoàn cảnh đặc biệt. Một vài nền
độc tài còn viện dẫn nhu cầu mang tính chuẩn tắc về một trạng thái cân
bằng có trật tự giữa nhà nước và xã hội. Chỉ có chủ nghĩa cộng sản (giống
như chủ nghĩa phát xít Đức và Ý xưa kia) là tuyên bố thẳng thừng độc
quyền nhận thức như thể họ là kẻ gác đền của một chân lý tối cao.
Tuy nhiên, khi chủ nghĩa cộng sản chuyển từ thời đại Stalin sang thời
đại bình thường hoá, từ tinh thần cứu rỗi sang cạnh tranh xã hội-khoa
học với phương Tây, từ tiêu diệt hàng loạt sang các nhà tù/trại tập trung
và các nhà thương điên, thì chân lý cộng sản đã khoác lên mình một vẻ
thế tục. Tuy vậy, chính bước chuyển từ “cái nóng” huỷ diệt và thanh
trừng/autos-da-fe sang “cái mát mẻ” nắn gân tâm lý đã cho thấy một nỗ
lực pháp chế hoá sự kiểm soát nhận thức, chứ không phải muốn vứt bỏ nó
đi. Tương tự, các thay đổi về kiểu nạn nhân gợi ý rằng có sự phục tùng bề
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ngoài tăng dần lên trong giai đoạn bình thường hoá. Trong thời Stalin,
các nạn nhân từng là giai cấp “khách thể” hoặc các kẻ thù của đảng: địa
chủ (kulak), một số các sắc tộc (entire nationalities), những đảng viên đầu
não bị thoái hoá biến chất. Sau thời Stalin, họ là các nhà bất đồng chính
kiến trí thức tản mác và “chủ quan”. Aleksandr Zinoviev đã tiến một bước
dài khi lập luận rằng trong thời kỳ bình thường hoá, chủ nghĩa cộng sản
đã sản sinh ra một “chủ nghĩa toàn trị từ bên dưới,” trong đó bất đồng
chính kiến và nhà tù chính trị không còn có ích nữa. [19] Bất đồng chính
kiến là cái có thể thao túng được, còn nhà tù chính trị là cái trên thực tế
không còn cần thiết.
Không nhiều các nhà khoa học xã hội Đông Âu có những đánh giá cực
đoan như Zinoviev. Nhưng không có một nhà bất đồng chính kiến nào
không nhận thức được hiệu ứng ngột ngạt của chính sách độc quyền tư
tưởng chính trị lên bất đồng chính kiến- ngay cả ở những nơi mà bất
đồng chính kiến mạnh hơn (ví dụ ở Đông-Trung Âu). Phân biệt giữa thật
và giả bị xoá sạch, và chỉ có những kẻ cai trị, những tên gác đền cho lịch
sử thế tục (hay ý nguyện thiêng liêng), mới biết được cái nào là cái nào.
Norberto Bobbio đã chỉ ra rằng, trong một nền dân chủ, một trò lừa đảo
chính trị bao giờ cũng được nhìn nhận là một trò lừa đảo chính
trị. [20] Dân chủ có nghĩa là một chính phủ công khai, tức là, minh bạch.
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Nhưng một kẻ cai trị chuyên chế đang nắm giữ một sự thật sẽ chẳng bao
giờ có bổn phận phải công khai các hành vi của mình. Họ luôn đúng một
cách tự động. Leszek Kolakowski nói về chủ nghĩa cộng sản như sau:
“Nếu… không có cách gì để một người xác định thế nào là “đúng” theo
nghĩa thường của thế giới, [thì] chẳng còn lại gì ngoài các niềm tin được
áp đặt, cái, tất nhiên là, có thể bị huỷ bỏ ngay ngày hôm sau. Không có
một tiêu chuẩn nào cho sự thật ngoài cái vẫn được rao giảng là đúng trong
mọi thời điểm. Và như thế, sự dối trá cũng trở thành sự thực, hoặc ít ra là
sự phân biệt giữa đúng và sai theo nghĩa thông thường đã bị biến mất. Đó
là một chiến thắng nhận thức vĩ đại của chủ nghĩa toàn trị: nó không còn
bị tố cáo là nói láo nữa vì nó đã xoá bỏ một cách thành công ngay chính ý
tưởng về sự thực”. [21]
Đến lượt nó, sự quanh co về ngôn ngữ đã dập tắt các quan điểm bất
đồng bằng cách tạo ra cái mà Jadwiga Staniszkis (khi viết về Ba Lan) đã
gọi là “sự kém cỏi về ngôn ngữ” của các đối thủ của chế độ. [22] Một người
có thể phủ nhận định nghĩa của kẻ cai trị về hiện thực, nhưng vẫn không
có khả năng [mô tả chính xác hiện thực]. Kết luận của Poggi cũng là gợi ý
bình thường hoá của Brezhnev: nếu có chăng thì rất ít người còn có thể
tin vào hiện thực [mà nhà nước mô tả]. Tuy nhiên, sự nhùng nhằng về
ngôn ngữ - cái mà những người bất đồng chính kiến gọi là sự dối trá được
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thể chế hoá hoặc dối trá hiện sinh- vẫn gây ra những nhầm lẫn về nhận
thức và tự nghi hoặc.
Điều này đưa ta đến với nguồn gốc yếu kém thứ hai trong xã hội dân
sự, cái mà Vaclav Havel đã lập luận, bắt nguồn từ sự thật trần trụi là phải
sống trong một sự dối trá đã được thể chế hoá: con người buộc phải hoạt
động theo cách mà hệ thống kỳ vọng. Vì thế, bằng cách hợp tác với hệ
thống, người ta đã khẳng định nó. Nhưng cái “phần thưởng” cho sự phục
tùng chính trị - chủ nghĩa gia trưởng mô tả bởi Feher- mang một hiệu
ứng hạ thấp chính xác hơn. Nó không chỉ hướng người ta tới sự bảo trợ
của nhà nước, mà còn,
“cùng với việc các sáng kiến cá nhân, cạnh tranh và hiệu quả cũng bị
loại khỏi công việc trong “chủ nghĩa xã hội thực sự”. Kết quả… là một hệ
thống yếu kém chung và kèm theo nó là một lợi thế khác của chủ nghĩa
gia trưởng: không có sự bực dọc/chán nản vì thiếu kỹ năng… cái việc
“chốn khỏi những bực dọc/chán nản” bằng cách đi vào thế giới của vô
trách nhiệm và yếu kém tập thể là một trong những an ủi chính của mất
tự do”. [23]
Người ta thường trở nên hờ hững với các khát vọng tập thể. Lẽ thứ
nhất vì họ buộc phải đầu tư quá mức thời gian của mình vào công việc duy
trì sự tồn tại hàng ngày. Một hệ thống sản xuất đã đánh mất động năng
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bắt đầu của mình, và giờ đây nuôi dưỡng sự yếu kém, vô trách nhiệm và
làm việc qua quít, cũng chịu đựng một thị trường tiêu dùng nghèo nàn
trong đó hàng hoá và dịch vụ vừa hiếm vừa kém chất lượng. Vì thế:
“Trong cuộc vật lộn liên tục nhằm tiếp cận tới cái thị trường nghèo nàn
này, và nói chung hơn là trong cuộc vật lộn nhằm tổ chức đời sống cá
nhân mình quanh cái thị trường ấy, con người sống trong các xã hội cộng
sản đã bị cướp đoạt theo đúng nghĩa đen cái nguồn gốc căn bản của sự
sống: thời gian. Thời gian lẽ ra họ có thể dành cho các quan tâm cá nhân
và công cộng thú vị hơn và ít hạ thấp phẩm giá mình hơn”. [24]
Với những ràng buộc trong cuộc sống như vậy, liệu xã hội dân sự trong
giai đoạn bình thường hoá có thể làm gì khác? Liệu có một “xã hội thứ
hai”, theo cách gọi của Elemer Hankiss, không thoả hiệp với chế độ và
cung cấp một hình thái thay thế cho xã hội cộng sản, cả về tổ chức và lý
tưởng? [25] Liệu một xã hội như vậy có thể xác định một không gian mà
chế độ không thể đụng chạm tới, không thể gây ô nhiễm, hoặc kiềm chế?
Dựa trên bằng chứng và lập luận tới nay, câu trả lời sẽ là không. Hầu hết
những người sống trong xã hội thứ hai cũng đồng thời sống trong xã hội
thứ nhất, vì thế, cái tồn tại phần lớn là một xã hội lai tạo, song song
không hoàn chỉnh. [26]Trong một số hình thái biểu hiện bên ngoài, xã hội
này không những còn xa mới trở thành đối kháng với chế độ, mà còn bị
238 | 402

lôi kéo vào một quan hệ nửa-trung thành. Đó là cái được gọi bằng cái tên
nền kinh tế thứ hai, cái mà các chế độ cộng sản sau này -khi phải đối mặt
với sự tê liệt của các mô hình xã hội của họ- buộc phải khuyến khích; chế
độ hưởng thụ từ những ưu đãi cá nhân, hối lộ, và thị trường hành chính.
Với biểu hiện còn lại của xã hội thứ hai -cái gắn trực tiếp hơn với các
không gian văn hoá, cộng đồng và chính trị- chúng ta đã chứng kiến bất
đồng chính kiến bị suy yếu thế nào bởi sự ngạo mạn về nhận thức của hệ
thống. Thêm vào đó là cái hiện thực về cuộc sống cơ hàn.

Phần III.
Các sức mạnh của xã hội dân sự
Liệu chiếc ly có hoàn toàn trống rỗng? Theo tiêu chuẩn của Hankiss,
người ta có thể kết luận, thí dụ, rằng không hề có một xã hội thứ hai thực
sự trước cách mạng Pháp. Cái tương thích với xã hội thứ hai -nền kinh tế
tư sản tương lai- bị nhấn chìm một cách vô vọng trong bùn đen kinh tế
chính trị phung phí của nền chuyên chế Pháp: nửa trọng thương, nửa bị
chiếm dụng bởi những kẻ có vai trò sắp đặt và quan chức tham tàn. Và
vâng, các nhà bất đồng chính kiến trí thức vẫn thường lên tiếng chống lại
sự cai trị do thiên mệnh và những đặc quyền của quý tộc- nhưng từ ghế
bành của giới quyền quý. Tuy thế, cái mù mờ ấy đã không ngăn các trí
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thức vận động chống lại chế độ. Họ rút lấy chất sinh dưỡng từ hai nguồn:
sự phá sản trong nước, cả về đạo đức và vật chất, và ví dụ về các xã hội
nước ngoài năng động và cởi mở hơn (Anh quốc và các thuộc địa ở châu
Mỹ của nó). Một số trong những điều mù mờ-có kết thúc mở như thế
cũng bao phủ quanh xã hội dân sự trong chế độ cộng sản.
Độc quyền tuyên truyền của cộng sản làm suy yếu xã hội dân sự.
Nhưng, như đã đề cập ở trên, nó cũng là động lực mà quanh đó các trí
thức bất đồng được động viên: sự phủ nhận hoàn toàn hiện thực là cái chỉ
có thể tiêu hoá được trong lý tưởng. Nó cần đến các hình thức cực đoan
nhất của khủng bố toàn trị, động viên thường xuyên, phục tùng tuyệt đối,
và sự tán nhỏ cộng đồng- là các hình thức mà các lãnh tụ cách mạng vẫn
sử dụng vô độ trong những thời kỳ “anh hùng”. Khi các thời kỳ cách
mạng nhường chỗ cho bình thường hoá, hiện thực -một hiện thực khác
xa cái được mô tả trong học thuyết chính thống- trở nên không dễ che
giấu. Và sự bất hoà nhịp này đặc biệt chướng tai. Vì thế, sự nhìn nhận lại
hiện thực và sự phục hồi lại của cộng đồng đã thấm đẫm người bất đồng
chính kiến dưới chủ nghĩa cộng sản với lẽ phải đạo đức và một động cơ
vượt xa các phong trào đấu tranh chống độc tài khác. Vì sự khập khiễng
giữa học thuyết cộng sản và hiện thực đã cho thấy rằng trách nhiệm gây
thoái biến hiện thực thuộc về thái độ không chấp nhận học hỏi của họ.
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Chủ nghĩa cộng sản không phải là biểu hiện của các xã hội thoái biến, mà
là ngược lại.
Sự tương phản với nền chuyên chính tư bản phương Tây gợi ra nhiều
điều. Thông thường, đối thủ của các nền chuyên chính phương Tây coi
chế độ của họ là sự phản ánh của xã hội, là cái biểu hiện của bất công và
bất bình đẳng giai cấp ăn sâu trong lòng xã hội, là hình ảnh về sự lạc hậu
lịch sử. Thay vì xuyên tạc xã hội, các chế độ này bộc lộ nó ra. Điều này
giải thích một số khác biệt trong mục tiêu của bất đồng chính kiến.
Trong trường hợp các chế độ toàn trị [phương Tây], mục tiêu không chỉ
là các chế độ mà còn là chính xã hội nữa, trong sự biểu hiện già cỗi, bất
công bắt nguồn từ lịch sử và thường là tư bản chủ nghĩa của nó. Ngoài ra,
mục tiêu còn là các chế độ nửa tự do, chuyên quyền ngấm ngầm; chúng là
cái đến trước chuyên chế và thường chịu trách nhiệm trong sự xuất hiện
của chế độ chuyên chế. Hơn thế, các đối thủ của chế độ cũng thường chia
rẽ trong phương hướng giải quyết quá khứ.
Từ khi chủ nghĩa cộng sản cắt đứt với quá khứ, thì không còn những
mục tiêu chính trị phức tạp như vậy nữa để có thể chia rẽ các nhà bất
đồng chính kiến. Khách thể của họ -đơn giản hơn, trực tiếp hơn, là
nguồn gốc của sự đoàn kết chặt chẽ hơn và sức bền đạo đức cao hơn- giờ
đây là giành lại xã hội, phục hồi cộng đồng, cắt đứt những quan hệ với
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chủ nghĩa cộng sản giờ đây đang làm thoái hóa xã hội. Điều này giải thích
tại sao ở Đông Âu người ta thường nói về bất đồng chính kiến, trong khi
ở các nền toàn trị [phương Tây] người ta thường nói về độc lập. Nó cũng
giải thích tại sao bất đồng chính kiến ở Đông Âu thường tự mô tả mình
là phi-chính trị. Và nó giải thích tại sao có tính đơn nhất về mục đích khi,
dự đoán được khả năng cùng tồn tại lâu dài trong giai đoạn bình thường
hoá, các nhà bất đồng chính kiến tập trung vào việc tạo ra một không gian
công song song (theo cách dùng từ của Vaclav Benda). Không có những
nỗ lực như thế, và có lẽ không cần những nỗ lực như thế trong hoạt động
độc lập ở các nền chuyên chế phương Tây. Cuối cùng, mục tiêu tái giành
lại xã hội giải thích tại sao bất đồng chính kiến Đông Âu không chấp
nhận sống trong bí mật - lối sống mà theo Adam Micknik, sẽ phải chấp
nhận sự phủ nhận của xã hội, vốn là cái mà nhà nước cộng sản luôn mong
muốn [ở các nhà bất đồng chính kiến].
Sự khác biệt và động cơ đạo đức của bất đồng chính kiến Đông Âu
được khơi nguồn cảm hứng một phần từ các mô hình Tây Âu, cái có vai
trò hai lớp trong việc bất ổn định hoá những người hàng xóm cộng sản
của họ. Tại điểm này, các vấn đề khác biệt một cách tinh tế nhưng quan
trọng với trường hợp đối lập trong các nhà nước chuyên chế phương Tây.
Đầu tiên, với tư cách là một mô hình phát triển kinh tế và là một đối tác
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của liên minh NATO, Tây Âu cho thấy một trật tự thay thế thành
công. [1] Về mặt này, vai trò của Tây Âu không phải là phỉnh phờ và cắn
đớp như nó đã làm với các chế độ chuyên chế Nam Âu. Thay vào đó, nó
tấn công các lãnh tụ cộng sản bằng cách chỉ ra sự trống rỗng trong các
mục tiêu toàn cầu của họ. Thứ hai, đối với bất đồng chính kiến Đông Âu,
Tây Âu cho thấy một phản luận đề đối với chuyên chế entropy: nó là cái
nôi của xã hội dân sự, của tính công dân, và của chính trị được chính đáng
hoá bởi diễn thuyết công cộng minh bạch. Về mặt này, phương Tây đã
mang các xã hội phương Đông trở lại với với mình, đã duy trì sự động
viên trí thức trong giai đoạn bình thường hoá tẻ nhạt. Nghịch lý thay, vai
diễn do phương Tây thủ vai được tăng cường bởi thực tế là sự xuất hiện
của chủ nghĩa cộng sản đã xoá sạch quá khứ chính trị. Vì thế, chẳng có
chỗ cho những cách hiểu khác nhau gây chia rẽ về giai đoạn tiền cách
mạng để làm nhụt tinh thần của bất đồng chính kiến. Hơn nữa, bất kể
công nhân hay trí thức, hầu hết các nhà bất đồng chính kiến hầu như
không có liên hệ với quá khứ. [2] Ngay cả nếu họ có liên hệ nào đó, thì
chủ nghĩa Stalin thời tiền chiến cũng rửa sạch mọi nguồn gốc lịch sử
chính trị cá nhân của họ. Và nếu họ đã từng là người cộng sản, thì sự cải
tà quy chính cũng thường đem lại cho thái độ bất đồng chính kiến của họ
một lợi thế hơn hẳn.
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Vẫn có thể lập luận rằng bất đồng chính kiến, với tất cả những động lực
đạo đức của nó, không thể phổ biến như một xã hội song song trong cái
không khí vô trách nhiệm xã hội, ngu dốt chuyên môn và tê liệt cá nhân
mà hệ thống gia trưởng nuôi dưỡng.
Tuy nhiên, liệu sự tê liệt và vô trách nhiệm có phải là tất cả? Liệu
chúng có phải là cơ chế duy nhất để sinh tồn? Thảo luận của Mira
Marody trong một nghiên cứu thực nghiệm về thái độ và giá trị “công” và
“tư” ở Ba Lan đã vẽ ra một bức tranh có nhiều sắc thái hơn [3] . Một số
thái độ là cần thiết để an toàn trong cuộc sống, không tự nguyện ra các
quyết định độc lập, chấp nhận trình độ chuyên môn xoàng xĩnh -và vì
thế, có vẻ như bảo vệ nguyên trạng [status quo]- là cái xuất hiện mang
tính tình huống. Nó là sự phản ứng duy lý của xã hội trước các kỳ vọng
của nhà nước đã bị hạ thấp và các cơ hội xã hội đã trở nên quá ít ỏi. Để
cân bằng lại, đã tồn tại một không gian tư nhân song song của các khát
vọng và hành vi, nơi các giá trị hoàn toàn ngược lại giữ vị trí thống trị.
Một nghiên cứu khác về Ba Lan, do Lena Kolarska-Bobinska báo cáo,
đã chỉ ra đặc trưng tình huống của các giá trị xã hội được thể hiện công
khai và vì tính tình huống này, chúng có thể bị vứt bỏ khi mà bối cảnh
chính trị có những chuyển biến cơ bản. [4] Tác giả lập luận rằng sự ủng hộ
đối với sự cào bằng lợi ích và bảo đảm công ăn việc làm không phản ánh
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thái độ bám rễ trong trật tự xã hội cộng sản, mà chỉ là sự vận hành của cơ
chế tự vệ. Trong một hệ thống mà các cơ chế thưởng cho lao động tận
tụy bị che giấu, thất thường, luôn gắn chặt với địa vị chính trị và ân sủng,
và về mặt thể chế không liên quan gì với trình độ chuyên môn hay các
tham số kinh tế khả quan, thì việc cá nhân đòi hỏi lợi ích được chia đều là
có thể hiểu được như thể là một chống đối tiềm tàng. Chia đều mọi lợi
ích được ủng hộ vì không tồn tại công bằng trong cơ hội. Vì thế, chẳng có
gì ngạc nhiên rằng khi người ta tham gia vào nền kinh tế thứ hai, thì họ
lại chấp nhận những hệ giá trị/thái độ hoàn toàn khác với sự thái độ tê
liệt, qua loa và phụ thuộc. Nó là cách để mài sắc kỹ năng của họ trong cái
“nghệ thuật tồn tại”.
Tôi đã đề cập ở phần trước về việc người ta phải dành quá nhiều thời
gian cá nhân vào việc đảm bảo sự tồn tại của mình trong một thị trường
nghèo nàn. Nhưng nó không làm họ xa cách nhau ra, mà ngược lại, nghệ
thuật tồn tại thường đem họ xích lại gần nhau. Như Steven Sampson mô
tả:
“Ở Đông Âu, các nguồn lực có giá trị cao và cần thiết thường rất khan
hiếm, vì quản lý kinh tế yếu kém hoặc thủ đoạn chính trị. Nó khiến cho
các kênh và mạng lưới xã hội phi chính thức đóng vai trò sống còn đối với
sự tồn tại qua ngày của hầu như mọi người dân Đông Âu.” [5]
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Không được đánh giá thấp sự loang ra của ngay cả mức độ tổ chức thế
tục nhất này. Các nền chuyên chế phương Tây thường “tỉnh táo về giai
cấp”; nạn nhân của túng thiếu vật chất thường là những người nghèo hơn.
Nhưng nền kinh tế nghèo nàn của chủ nghĩa cộng sản không từ một aingoài một số ngoại lệ là một số nhân sự cốt cán của đảng. Sự tập trung
của Sampson vào sự tương đồng về tình trạng khốn khổ và các phản ứng
[giữa các thành phần khác nhau trong xã hội] rất có ý nghĩa. Thành phần
có học nhất trong xã hội, những người vận động chính cho hiệu ứng
loang toả, cũng bị ảnh hưởng không kém gì mọi người khác.
Khi họ tập trung mọi tinh tuý của mình vào nghệ thuật tồn tại về mặt
vật chất, các nhóm nhỏ phi chính thức nhưng đồng nhất về xã hội và có
nhiều nguồn lực hơn sẽ bắt đầu có vai trò mới. Chúng trở thành nguồn
gốc tiềm tàng cho nhiều hình thức bất đồng chính kiến khác nhau- ít hay
nhiều âm ỉ, ít hay nhiều mang tính chính trị. Để bắt đầu, nhớ rằng không
nên coi việc rút về các nhóm thân quyến và bè bạn là bằng chứng của một
xã hội bị nguyên tử hoá, và không nên cho rằng việc này sẽ tạo ra cái chân
không xã hội-cái không khác được là sẽ bị lấp đầy bởi các mong muốn của
người cộng sản. Rút lui, hay tốt hơn là khả năng rút lui,
“thực ra là một phản ứng tỉnh táo của xã hội nhằm tự vệ khỏi sự tiếm
đoạt… Nó là một phương pháp tự vệ cho phép bảo lưu được văn hoá xã hội
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của một xã hội cụ thể trong các hình thức như tập quán, thảo luận, tâm lý,
cá tính và tính nết, khi cái này trở nên bất khả thi trong đời sống công
cộng và thể chế”. [6]
Các nhóm nhỏ cũng là hệ sinh thái tự nhiên cho những tiếng nói
ngang [7] và xiên [8] . Hiện tượng này nói đến sự phát triển của những trao
đổi phê phán được mã hoá trong ngôn ngữ, đặc biệt là giữa những người
thuộc tầng lớp có học- vốn nhạy cảm với những điều ô nhục của hệ
thống. Những trao đổi thuộc nhóm được mã hoá này gồm có chuyện cười
và cạnh khoé chính trị, các tiêu điểm và văn phong, và lựa chọn chủ đề sao
cho mã hoá được thái độ chính trị của cá nhân. Những tiếng nói này
ngang vì nó thay thế cho “tiếng nói dọc”, là những mệnh lệnh và thỉnh
cầu mà các nhà độc tài ưa thích. Chúng xiên vì chúng được mã hoá. Tuy
thế, mã hoá không đơn thuần là cách trốn tránh nhà cầm quyền. Đặc biệt
là ở Đông Âu, nơi khát vọng đứng ra bác bỏ sự u tối của hệ thống, công
khai và minh bạch là một khát vọng lớn. Mã hoá tạo ra một ràng buộc về
nhận thức và tình cảm giữa các nhà bất đồng chính kiến của hệ thống,
những người qua đó nhận ra rằng mình không hề cô đơn. [9]
Vì thế, chúng ta đi đến một biểu hiện bất đồng chính kiến độc đáo
dưới chế độ cộng sản: samizdat, hiện tượng lưu hành rộng rãi các xuất bản
phẩm ngầm. [10] Có ba tính chất của nó cần làm rõ. Thứ nhất, các xuất
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bản phẩm -thường là các chứng thư chính trị và gần-chính trị- được ký
tên tác giả, tái bản và lưu hành thông qua các mạng lưới tự tổ chức và biến
tấu, trong đó các tác giả và những người truyền bá tác phẩm tại mỗi bước
thường là một cá nhân đơn lẻ. Thứ hai, nó có nghĩa là trong một số
trường hợp, mặc dù những xuất bản phẩm này là phi pháp và là lựa chọn
thay thế, chúng không hoàn toàn bí mật. Bí mật tuyệt đối hẳn sẽ làm thất
bại chức năng làm chứng. Thứ ba, bản chất cá nhân của samizdat cũng có
nghĩa rằng hạ tầng cơ sở tổ chức để duy trì hoạt động xuất bản/phát hành
là không cần thiết. Thay vào đó, những nơi mà cơ sở hạ tầng chưa tồn tại,
việc sản xuất samizdat là một yếu tố độc đáo khác đem con người xích lại
gần nhau.
Tóm lại, để duy trì sự đối lập với chủ nghĩa cộng sản, thì không chỉ có
tiếng nói xiên và sự khéo léo trong nghệ thuật tồn tại cá nhân. Có lẽ được
nuôi dưỡng bởi kinh nghiệm samizdat, các tổ chức thay thế và bất hợp
pháp cũng xuất hiện. Nó có ích gì? Có một số. Có lẽ sức mạnh chính của
nó là ở dài hạn -cái tính năng được tiết lộ sau cái sự thực- chính xác là
mục đích của họ hoàn toàn không phải mưu toan theo cách mà các đảng
kín và các phong trào ngấm ngầm mưu toan lật đổ các chế độ chuyên chế
kém bền vững hơn. Ngược lại, họ tìm cách xây dựng, từng bước và bằng
sức mạnh của ví dụ, một xã hội song song. Sự tham gia vào các tổ chức
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thay thế, vì vậy, có những điểm thuận lợi tức thời. Các thành viên và ủng
hộ viên hình thành các phương thức tranh luận ít mang tính mưu đồ hơn
và không nhằm tìm kiếm quyền lực (và vì thế thích hợp hơn với các
phong trào thay thế, đôi khi hướng tới một vấn đề duy nhất, trong các xã
hội đa nguyên). Ví dụ bao gồm các tổ chức phi chính thức thách thức các
đối thủ chính thức của nó; gom góp thông tin, thông báo và tố cáo các
hoạt động và hành vi đồi bại của chính phủ; đòi bồi thường những oan
khuất; buộc nhà nước phải chịu trách nhiệm; đề đạt các chính sách thay
thế; đàm phán với chính quyền, nếu cần. [11] Đổi lại, hình thức tranh luận
không ích kỷ này, đối lập với sự mù mờ khó chịu và khuất tất
của nomenklaturas đã đem lại cho các tổ chức bất đồng chính kiến sự tin
tưởng rộng rãi không khác gì nhiều so với các điển hình cá nhân bất đồng
chính kiến anh hùng.

Một bảng kết toán ngắn
Thảo luận trong phần trên hẳn phải khiến chúng ta hiểu năng lực tận
dụng sáng tạo các cơ hội hiếm có, đặc biệt và phi luật lệ của xã hội dân sự
ở Đông Âu cộng sản. Cũng thế, vai trò của các yếu tố thường nuôi dưỡng
xã hội dân sự cũng có những thay đổi nhất định.

249 | 402

Đầu tiên, có thể đúng trên sự thực rằng chủ nghĩa cộng sản không
chấp nhận cả hình thức hoạt động kinh tế độc lập (mà chủ nghĩa tư bản
khuyến khích) lẫn hình thức đa nguyên hạn chế, bắt nguồn từ cấu trúc
thể chế và kinh tế-xã hội truyền thống của đất nước (cái mà những nền
chuyên chế phương Tây chấp nhận). Nhưng cái chốt của lập luận ở đây về
sự động viên của trí thức chống lại chủ nghĩa cộng sản không cần đến cái
nguồn sinh dưỡng ấy. Trên thực tế, các nhà đối lập trong các hệ thống
chuyên chế phương Tây thiếu một số động cơ và sự thu hút rộng rãi mà
các nhà bất đồng chính kiến dưới chế độ cộng sản được hưởng.
Thứ hai, đúng là mặc dù với tất cả nỗ lực nhằm hành xử như thể là
lương tri phê phán của chủ nghĩa cộng sản, các nhà bất đồng chính kiến
vẫn thiếu các kênh thể chế để tiếp cận chính thức tới nhà nước. Nhưng
điểm này không phải là vấn đề chính ở đây. Nếu giả sử có cách tiếp cận
đáng tin cậy, thì làm gì còn độc tài nữa. Nói cách khác, tiêu chuẩn về tiếp
cận chính thức và các tiêu chuẩn đa nguyên khác dùng để đo đạc sự xuất
hiện của một xã hội dân sự tự trị và hoàn toàn có ảnh hưởng chỉ có thể áp
dụng được khi chuyên quyền đã bị xoá bỏ. Dưới chế độ chuyên quyền, xã
hội dân sự, bị tước đi cấu trúc cơ hội chính thức, buộc phải tìm kiếm một
nơi cho mình bằng các phương pháp tự tạo và không theo thông lệ. Ý
kiến công cộng ở Pháp và các nền chuyên chế khác trong thế kỷ XIX
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không có cách gì tiếp cận được tới nhà nước, chứ đừng nói tới các hoạt
động chính trị tích cực của công dân. Nó [hoạt động chính trị tích cực
của công dân] cũng không đòi hỏi có được sự tham dự tích cực. Khi nó
đòi hỏi, nó đòi hỏi tính minh bạch, hợp pháp, chấm dứt sự thống trị về
chính trị-kinh tế và văn hoá của hệ thống hành chính cồng kềnh và ăn
bám. [12] Những đòi hỏi như thế đã tồn tại ngay trong nền chuyên chế
trước Cách mạng Pháp mà không cần đến sự trợ giúp của các kênh pháp
lý và chính thức. Chúng tồn tại vì chúng giúp vạch trần cái hiện thực suy
thoái mà nền chuyên chế không còn có thể che giấu.
Hiện tượng tương tự cũng diễn ra ở Ba Lan và Hungary trước sự sụp đổ
của nhà nước cộng sản. Ở Ba Lan, sự chuyên tâm của các nhà bất đồng
chính kiến khi họ đấu tranh công khai với hệ thống gia trưởng- và qua đó
tìm cách lớn mạnh dần lên thành một phong trào rộng lớn- là một yếu tố
dẫn tới quyết định giải phóng và cuối cùng là mở cửa cho đối thoại của
chế độ. Bằng cách chỉ ra các thất bại, bất đồng chính kiến bắt đầu lan
truyền các nghi ngờ ngay chính trong lòng hệ thống.

Khủng hoảng của cộng sản và phản kháng của xã hội
Không có phần nào trong bài này hàm ý rằng sự phản kháng trong nước là
đủ để giải thích sự sụp đổ đột ngột của chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, có
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một thực tế rõ ràng là các xã hội Đông Âu đã phản ứng nhanh và với một
sức mạnh đáng ngạc nhiên ngay tại thời điểm bình thường hoá cộng sản
đi đến hồi kết và các chế độ cộng sản đánh mất tham vọng cầm quyền của
họ- cũng nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Để hiểu rõ hơn về sự phản
kháng này, các nguyên nhân của nó, và những gì hiện tượng này có thể
báo trước về tương lai của xã hội dân sự trong khu vực, có lẽ nên tóm tắt
bản chất của cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa cộng sản. [13]
Khủng hoảng của chủ nghĩa cộng sản: Những sự kiện ở Đông
Âu không phải là hồi kết trong một quá trình tự nhiên của chuyển đổi tự
phát kích thích bởi các tác động hiện đại hoá toàn cầu. Cuộc khủng hoảng
không phải là khủng hoảng của tăng trưởng hội tụ, khi chủ nghĩa cộng
sản bỏ rơi cái mu rùa Cứu rỗi-toàn trị để gia nhập vào nền kinh tế hội
nhập toàn cầu do tư bản thống trị. Nó cũng không phải là cuộc khủng
hoảng giống như của chế độ độc tài Franco, cái đã trở nên lỗi thời so với
một xã hội đã tự tìm cách hiện đại hoá. Thay vào đó, cuộc khủng hoảng
của chủ nghĩa cộng sản bắt nguồn từ chỗ từ lâu nó đã không có khả năng
rũ bỏ cái mu rùa đó một cách đầy đủ. Moscow giữ đám tăng lữ Warsaw
Pact/Comecon của mình hướng vào một phiên bản thế tục hoá của chủ
nghĩa cứu rỗi, trong đó mục tiêu toàn cầu xưa kia (là thay thế phương
Tây) được xác định lại theo hướng quân sự-công nghiệp thay vì thị
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trường-công nghiệp như trước. Nhưng trong một trật tự chiến lược toàn
cầu bị thống trị bởi vũ khí nguyên tử, và trong một nền kinh tế trao đổi
toàn cầu bị thống trị bởi các kiến thức và công nghệ sản xuất phức tạp
hơn, định hướng này đã đem lại hậu quả thê thảm cho các xã hội và chế
độ Đông Âu. Nó cô lập, bần cùng hoá và biến thoái các xã hội vốn không
được hưởng chút lợi ích nào từ các chính sách công nghiệp-quân sự thiển
cận. Nó biến các chế độ này thành nạn nhân khi Moscow cuối cùng đã
thừa nhận sự sụp đổ hoàn toàn cả về mặt vật chất và chuẩn tắc.
Vì thế, sự thất bại của các mục tiêu toàn cầu (mà theo ngôn ngữ của
Poggi là không thể “từ bỏ”) đã dẫn các lãnh đạo cộng sản tới chỗ đánh
mất niềm tin vào “thiên mệnh” của họ- và nhận ra mình rơi vào tình
trạng “chân không” bản sắc (identity vacuum). Ở trong tình trạng chân
không bản sắc không nhất thiết là có hại (thực ra là không) đối với các
chế độ toàn trị thông thường (vốn tồn tại hay không chỉ bằng các thủ
đoạn tuỳ theo tình huống); nhưng ở Đông Âu, thì nó đã tỏ ra có hại.
Đảng và tính thống nhất và ưu việt hành chính, nền tảng của chương
trình bình thường hoá của Brezhnev, đã bốc hơi. Nomenklaturas- những
người từng ngoan cố lẩn trốn đằng sau các xác quyết mang tính tiền đề về
sự siêu việt trong nhận thức của họ giờ đây không còn lựa chọn nào khác
đành phải đối mặt với quan niệm méo mó của họ về hiện thực [14] , và khi
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những thất bại nhanh chóng tích lũy lại, sự ngạo mạn về nhận thức trở
thành sự thất bại về nhận thức. [15]
Không có gì phải ngạc nhiên rằng cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa
cộng sản ở Đông Âu sâu sắc hơn và gai góc hơn ở Liên Xô, ngay cả khi
các chế độ này đã kéo lê bước chân [cải cách] của mình. Việc cộng sản
Đông Âu đa số là một sản phẩm nhập khẩu có nghĩa rằng tính chính đáng
từ bên trên khó được tiêu hoá hơn, trong khi tính chính đáng dựa trên
thành tích lãnh đạo trong nước– cái mà chủ nghĩa cộng sản Đông Âu đầu
tư rất nhiều vào- thì vẫn chưa thấy đâu. Vì lý do này, các chế độ Đông Âu
buộc phải níu kéo một cách tuyệt vọng vào cả hai huyền thoại về sự tin
tưởng trong nước và quốc tế và sự bảo trợ của đàn anh Liên Xô. Nhưng
một khi đàn anh Liên Xô tự nguyện và chính thức từ bỏ các mục tiêu
toàn cầu của họ, thì các nước Đông Âu chỉ còn lại phương cách của chính
mình. Vì thế, huyền thoại của họ bị vạch trần, cho thấy nó là một huyễn
tưởng trơ trẽn và đầy hống hách. Bị xích lại với nhau bởi các mục tiêu
toàn cầu (Romania và Albania là hai ngoại lệ), các chế độ Đông Âu nhận
thấy mình một lần nữa trong trạng thái chân không bản sắc, lần này rõ
ràng hơn và tai hoạ hơn. Trên thực tế, hiệu ứng domino đó cũng không
loại trừ cả Romania lẫn Albania.
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Phản kháng của xã hội: Trên nền tảng khủng hoảng như vậy, sự
trỗi dậy đầy chất sử thi trong các phong trào động viên xã hội diễn ra vào
mùa thu và mùa đông năm 1989, vượt xa các cuộc vận động trong các
cuộc sụp đổ của các nền độc tài gần đây, có vẻ như ít gây ngạc nhiên hơn.
Có 4 cách để giải thích sự trỗi dậy này.
Thứ nhất, sự trỗi dậy này phản ánh bề sâu của cuộc khủng hoảng. Một
khi các chế độ cộng sản đánh mất mong muốn và sự tự tin -tức là họ đã
thoái vị- thì cánh cổng đã mở toang cho sự lưu thông của các luồng tư
tưởng phẫn nộ trong dân chúng. Động thái ngược lại cũng đúng. Để rõ
ràng hơn, nên biết rằng sự bùng phát trong các phong trào động viên
quần chúng không phải là nguyên nhân đủ hay thậm chí nguyên nhân
chính của hành vi thoái vị: khủng hoảng bắt nguồn từ các nguyên nhân
nằm tận lõi của hệ thống. Tuy nhiên, khi trên đỉnh [của cấu trúc quyền
lực] đánh mất niềm tin, thì sự động viên ào ạt của quần chúng có tác
dụng khẳng định niềm tin của chế độ cộng sản rằng họ đã đánh mất quyền
được cai trị- và vì thế, quyền được đàn áp.
Thứ hai, sự trỗi dậy này đã được hưởng các hiệu ứng khuếch tán với sức
mạnh độc đáo giữa các quốc gia. Sự lây lan là [lý do] thiết yếu ở Romania,
nơi xã hội đã nổi dậy chống lại tên độc tài vốn chưa hề đánh mất chút tự
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tin nào về sứ mệnh lãnh đạo và đàn áp của hắn. Trường hợp của Albania
cũng vậy.
Tuy thế, vấn đề vẫn còn lại là: ai đã xui khiến từng cá nhân riêng lẻ
tham gia vào cuộc động viên này? Những câu trả lời phần trên đã giải
thích phần lớn câu hỏi. Thứ ba, sự động viên đã phản ánh sự phản ứng cá
nhân với trải nghiệm trong cuộc sống dưới các nền độc tài, một trải
nghiệm mà hầu hết mọi người sống trong các nền độc tài đều ít nhiều
chia sẻ. Mặc dù những chuyển đổi gần đây ở cả phương Tây và phương
Đông gợi ý rằng chúng ta có vẻ như đánh giá quá cao hiệu quả của hoạt
động đàn áp của các chế độ độc tài, [16] tuy nhiên, sống dưới một chế độ
như thế vẫn là một trải nghiệm thwarting. Động viên, vì thế, có nghĩa là
sự phản kháng bằng hoạt động đối với trải nghiệm đó; về mặt tâm lý, nó
là sự phục hồi của cá nhân về nhân phẩm và không gian công cộng.
Ở một bài khác [17] , tôi đã thảo luận chi tiết hơn sự giống nhau đơn
nhất giữa cách mà các nhà phân tích nghiên cứu về các nền độc tài
phương Tây đã hiểu về tâm lý học của phản kháng[18] và cách mà các nhà
bất đồng chính kiến Đông Âu đã trải nghiệm trên thực tế. Tại mọi nền
độc tài, sự phục tùng bề ngoài có thể đi kèm với nó là sự đánh mất lòng
tự trọng. Sự phục tùng có thể được thực thi do sự ép buộc về ý thức hệ và
tổ chức, nhưng cũng có thể bằng phương pháp thoả hiệp hơn, qua dung
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nạp và các động cơ lựa chọn (thí dụ, các động cơ đồi bại mà các nhà nước
gia trưởng chào mời ở Đông Âu). Tổng kết lại, hành vi con người rút lui
khỏi đời sống công cộng [19] không phải tự nhiên và tự nguyện, mà rất
nhân tạo. Vì thế, khi một nền độc tài đụng phải khủng hoảng, sự phản
kháng sẽ hiển nhiên được khuếch đại và hướng vào nhà độc tài. Khi người
dân đứng ra làm chứng chống lại chế độ, họ cũng đồng thời rửa sạch
mình. Vì thế, hiện tượng ăn ké (free-ride) theo kiểu của học thuyết vị lợi
không xảy ra ở đây. Thay vào đó, sự tham gia của cá nhân (trước đây vốn
bị cấm) nay trở thành một bước cần thiết -thậm chí nó mang lại phần tận
hưởng riêng- để phục hồi cái tôi công cộng (public self) của mỗi người.
Nhưng riêng trường hợp Đông Âu, thì còn yếu tố thứ tư và là yếu tố
quý giá để hiểu được lý do bùng nổ cuộc động viên dân chúng. Nói đơn
giản, trải nghiệm đạo đức và trí tuệ trong cuộc sống dưới chủ nghĩa cộng
sản là hết sức lố bịch và khó chịu, và vì thế, nó đặc biệt có ích cho sự phản
kháng. Poggi nắm bắt được những lý do này rõ ràng nhất: bằng rút lui về
một phiên bản thế tục của tinh thần cứu thế, chủ nghĩa cộng sản đã tự
mở cửa cho các chỉ trích có căn cứ. Trên nguyên tắc là càng trèo cao càng
ngã đau, sự dối trá mà chủ nghĩa cộng sản tạo ra được khuếch đại.
Hơn nữa, sự dối trá đụng chạm đến mọi mặt của đời sống của nạn
nhân. Tôi đã mô tả các đặc điểm thoái hoá của đời sống hàng ngày dưới
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thời kỳ bình thường hoá cộng sản- ảnh hưởng của nó đến công việc, tiêu
dùng, đời sống cá nhân, đến các cơ hội và lựa chọn trong đời. Tôi cũng
lập luận rằng sự thoái hoá của đời sống không phải là một sản phẩm lịch
sử của sự chậm tiến xã hội mà chủ nghĩa cộng sản ra đời để chống lại nó;
mà thực ra, nó là một sản phẩm chính trị kiệt xuất của chính chủ nghĩa
cộng sản. Khi bình thường hoá nâng vị trí người cán bộ cộng sản lên một
nguyên tắc tuyệt đối [20] , thì mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng sự tha hoá
của đời sống hằng ngày bắt nguồn từ sự thối nát và ăn bám của các đảng
cộng sản: họ từ bỏ nguyên tắc phi cá nhân và các nhiệm vụ chiến đấu để
dành chỗ cho các quan tâm tân-truyền thống về địa vị. [21] Vì thế, người
dân và chế độ sống bằng các điều khoản của một khế ước xã hội giả dối:
làm công việc xã hội chủ nghĩa giả vờ để đổi lấy các phần thưởng xã hội
chủ nghĩa giả vờ. Sự dối trá qua lại vì thế mà cộng hưởng hơn, đánh mất
phẩm giá cá nhân nhiều hơn, khó tiêu hoá hơn, và việc loại trừ nó càng
khó khăn hơn- tóm lại, càng đáng lên án hơn. Cũng thế, nó khiến cho
khả năng bùng nổ giải phóng càng cao, và thực sự nó đã xảy ra.

Cuộc cách mạng công dân
Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa cộng sản và sự phản kháng của xã hội,
sau đó, sẽ chứng thực cho các chính kiến bất đồng và làm tăng tính hấp
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dẫn quần chúng của nó. Vì bất đồng chính kiến không lùi bước; thực ra,
nó duy trì sự sống của hoạt động động viên trí thức, nó chọn minh bạch
thay vì mưu toan, bóc trần các ảnh hưởng mờ nhạt của bình thường hoá
cộng sản, và lấy việc phục hồi chân lý làm ngọn cờ cho mình. Và vì sự
phản hồi chân lý không thể không nối tiếp với sự tái sinh của không gian
tranh luận công và với sự minh bạch của nhà nước, các cuộc cách mạng
Đông Âu có thể được coi như cách mạng trong ý nghĩa ban sơ của nó, là
“quay trở về”: một nỗ lực của các xã hội Đông Âu nhằm tìm lại các ý
tưởng và các nguyên tắc thuần phương Tây. Nó cũng thể hiện sự khôi
phục các bản sắc dân tộc bị phủ nhận bởi “quên có tổ chức” của chủ nghĩa
cộng sản, những cuộc cách mạng công dân này cũng khơi lên làn sóng các
cuộc cách mạng dân tộc theo hướng tự do và hiện đại hoá, chống lại sự
phục hồi nhà nước kiểu quân chủ thế kỷ XIX. [22]
Phần lớn việc này, và phần lớn trong hành vi bất đồng dưới chủ nghĩa
cộng sản giải thích tại sao các tổ chức đối lập sau khi chủ nghĩa cộng sản
đã sụp đổ thường xuất hiện dưới dạng là các diễn đàn công dân được
nhiều người biết đến và phần nào khó phân biệt với nhau. Các diễn đàn
[này] khác với những liên minh tạm thời giữa các đảng phi quân sự và các
nhóm đối lập khác thường hoạt động [trong giai đoạn] chuẩn bị cho và
trong thời điểm khủng hoảng của các chế độ chuyên chế phương Tây. Các
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liên minh này thường đặt mục tiêu vào chế độ cầm quyền và tìm cách giải
tán các chế độ này. Nhưng khi dân chủ đã được thiết lập, các lực lượng
khác nhau sẽ tái tập trung vào các cuộc chinh phục độc lập của mình
nhằm tìm kiếm phần chia trong nhà nước dân chủ, điều này dẫn đến các
tranh luận về những chính sách vật chất hiệu quả nhất và các dàn xếp thể
chế- tóm lại, là tranh luận về các công cụ của nhà nước dân chủ. Các diễn
đàn Đông Âu không bị ràng buộc về thời gian như vậy, ít mang tính công
cụ hơn, và đề cập đến nhiều vấn đề đa dạng hơn; thành công của chúng,
vì thế, không thể đo đếm bằng các tiêu chuẩn bầu cử. Về mặt văn hoá,
chúng là các phong trào siêu dân chủ của bản sắc tập thể. Chúng nhắm
vào việc xác định [thời kỳ] hậu cộng sản bằng một tập hợp các giá trị dân
sự được chia sẻ; và vào việc củng cố một không gian công, một quan điểm
phê bình công khai (tức là, một xã hội dân sự), với tư cách là hạt nhân của
trật tự dân chủ minh bạch. Liệu tham vọng của họ có kiệt quệ trong
tương lai gần?

Kết luận
Bài nghiên cứu này tập trung vào một tiêu điểm: khám phá quan hệ giữa
các chế độ cộng sản với xã hội và qua đó tìm hiểu bản chất tự nhiên của
cuộc sụp đổ của họ, vốn không bắt nguồn từ tăng trưởng toàn cầu mà từ
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sự thối rữa cục bộ và bắt buộc. Tôi muốn thêm vào đây một đoạn ngắn
nhưng cần thiết, chủ yếu là nhìn dưới góc độ phương pháp luận về tương
lai của các xã hội dân sự ở Đông Âu. [23]
Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu, từ các bài đã xuất bản tới các
tham luận tại hội thảo không được xuất bản, đã có cái nhìn ảm đạm về
tương lai này. Các lý do rất quen thuộc dẫn đến cách nhìn bi quan này bao
gồm từ sự yếu kém về mặt lịch sử của xã hội dân sự ở Đông Âu, tới thách
đố sừng sững trong việc chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh
tế thị trường, tới chi phí xã hội của hoạt động, và tới sự phục sinh của các
tư tưởng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi vốn đã bị đóng băng. Albert
Hirshman gần đây đã nhận xét về sự bi quan này rằng: “Có vẻ như người
ta không nhận ra rằng nếu những sự kiện -vốn là điểm xuất phát cho
những phỏng đoán của họ- là những thứ khó đoán định như thế, thì cần
phải hết sức cẩn thận khi tán tụng các tác động của chúng.” [24]
Thay vì lúng túng với sự bi quan phổ biến như thế, chúng ta phải tự
hỏi liệu chúng ta có được trang bị đủ về mặt lý thuyết để thấu hiểu được
sự mới lạ trong các sự kiện xảy ra gần đây ở Đông Âu hay chưa, và để
ngoại suy từ các sự kiện này theo cách mà sự ngoại suy của chúng ta có thể
bao quát được tính mới lạ ấy? Có lẽ là không, vì hai lý do: Thứ nhất, với
tư cách là các nhà khoa học xã hội luôn muốn tìm bản chất của các vòng
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sự kiện còn chưa kết thúc, chúng ta thường muốn cụ thể hoá lý thuyết, để
nhìn nhận mỗi sự kiện như thể là một kết quả phi-trung gian của một lý
thuyết xã hội khoa học rộng lớn nào đấy. Vì thế, bằng cách đánh sụp các
hiện tượng và mô hình, các nỗ lực vội vã của chúng ta nhằm đặt các sự
kiện đang diễn ra vào một viễn cảnh đã, nghịch lý thay, đưa chúng ta tới
chỗ bị các sự kiện chi phối ở mức độ lớn hơn. Thứ hai, chúng ta thường
muốn nắm lấy, và vì thế cụ thể hoá, những lý thuyết đặc biệt nhìn nhận
các quá trình như là các kết quả của sự tiến hoá dần dần của các điều kiện
tiền đề về văn hoá -xã hội và văn hoá -cấu trúc; do đó, khi thiếu các điều
kiện tiền đề thích hợp, chúng ta thường gán cái nhìn tiêu cực cho những
thay đổi nhanh chóng. Hơn nữa, bằng cách nhấn mạnh đến các điều kiện
tiền đề, chúng ta đã coi nhẹ vai trò của lựa chọn.
Tuy nhiên, nếu chúng ta sống với các lý thuyết đó (lý thuyết về sự phát
triển dân chủ, về lạc hậu, về phát triển muộn), thì chúng ta khó mà nhìn
nhận các bất ngờ của lịch sử bằng giá trị thực của chúng. Các nhà khoa
học xã hội thiên về mô hình thường ưa giải thích những khúc ngoặt của
lịch sử như là những kết quả có thể đoán trước của [quá trình] tiến hoá
hội tụ và vững chắc -vốn có thể tuân theo cách tư duy mô hình. Tuy thế,
như Hirschman lập luận từ nhiều năm trước, “Những thay đổi xã hội quy
mô lớn thường là kết quả của sự kết tập nhiều sự kiện rất không liên quan
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đến nhau, và vì thế, chỉ tuân theo cách tư duy mô hình theo một nghĩa
rất đặc biệt.” [25] Đặc biệt, có vẻ như rất khó hiểu sự thay đổi nhanh
chóng và tích cực một cách đáng ngạc nhiên: khi các thị trường xuất hiện,
các nền văn hoá dân chủ bén rễ, và các xã hội dân sự trỗi dậy. Hirschman
viết về Mỹ Latinh và các lý thuyết về kém phát triển như sau:
“Vì lý thuyết dạy rằng trong quá trình diễn biến các sự kiện thông thường,
mọi chuyện sẽ ngày càng xấu đi, và vì thế, không nên cảnh giác với những
diễn biến có thể theo hướng tích cực. Ngược lại, với những người thấm
đẫm cách nhìn u ám, họ sẽ cố chứng minh rằng năm này qua năm khác,
Mỹ Latinh sẽ ngày càng tồi tệ đi… Những diễn biến đem lại hy vọng thì
hoặc là không được nhìn nhận, hoặc bị coi là quá hi hữu hay chỉ thuần
tuý tạm thời. Trong những tình huống như thế, chúng không được tận
dụng để trở thành các nhân tố xây dựng”. [26]
Suy nghĩ đơn giản của tôi là, với những gì chúng ta biết, chúng ta có
thể đang chứng kiến một trong những khoảnh khắc hiếm có trong lịch sử
mô tả bởi Hirschman- khoảnh khắc khi một Zeitgeist (tinh thần thời đại)
mới được sinh ra, khi dân chúng và các nhà nước bị thuyết phục rằng mọi
chuyện cần phải thay đổi và có thể thay đổi được. H.R. Trevor-Roper gọi
chúng là “những khoảnh khắc bị đánh mất trong lịch sử.” [27] Hơn nữa,
bước đột phá trong việc tìm kiếm văn hoá dân sự- một văn hoá muốn phủ
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nhận những tiên tri lịch sử gắn chặt với sự chậm tiến và chia rẽ cục bộ- đã
được các phong trào bất đồng chính kiến thực hiện. Không mang những
dấu vết của vận động trí thức tại các nước lạc hậu, các phong trào ở Đông
Âu đã chọn chống-chủ nghĩa Lenin (và vì thế, chống chủ nghĩa Jacobin),
một sự lựa chọn đem lại lòng tin về một tiến bộ tích cực tới một cấu trúc
thích hợp trong quan hệ giữa các công dân [28] , thay vì [giữa công dân]
với nhà nước.
Vì thế, chúng ta có thể tạm dừng ở đây trước khi ôm lấy các kỳ vọng
kiểu khoa học xã hội thông thường về những di chứng tạm thời của các
phong trào xã hội nổi lên trong những thời kỳ hết sức đặc biệt, trong
những bối cảnh xã hội có những trục trặc cũng hết sức đặc biệt này [29].

Chú thích: Xem chú thích các phần tại:
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5359&rb=0402

Nguồn: Giuseppe Di Palma. Tính chính đáng từ bên trên và xã hội dân sự:
sự thay đổi văn hoá - chính trị ở Đông Âu. Truy cập ngày 01.12.2016.
<http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5359&rb=0402>
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a Lan và Hungary là 2 quốc gia có quá trình thay đổi xã hội, chính
trị và kinh tế đạt được tiến bộ nhiều nhất ở Đông Âu. Sự sụp đổ của

hệ thống cộng sản tại hai nước này không diễn ra chỉ sau một đêm (như
Czechoslovakia và Đông Đức) hoặc thông qua bạo lực cách mạng (như ở
Romania). Sự thành hình nhà nước phi cộng sản đầu tiên ở Ba Lan - sau
cuộc bầu cử nửa-tự do được tổ chức vào tháng Sáu năm 1989, và các cuộc
bầu cử tự do ở Hungary, được tổ chức vào tháng Tư năm 1990, là kết quả
của một quá trình chuyển đổi về xã hội, kinh tế và chính trị. Quá trình
này bắt đầu ở Ba Lan với sự xuất hiện của công đoàn Đoàn Kết vào năm
1980 và khởi động ở Hungary vào những năm cuối thập kỷ 1980. Hai xã
hội này hiện đang xây dựng các hệ thống xã hội-chính trị và kinh tế mới.
Khó đoán trước được các hệ thống mới này sẽ định hình như thế nào. Câu
hỏi về các tính năng mới của chúng thậm chí còn khó trả lời hơn.
265 | 402

Một trong những nhân tố quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi
là vai trò của xã hội dân sự. Các mô hình phát triển xã hội dân sự khác
nhau ở Ba Lan và Hungary là chủ đề của bài nghiên cứu này.
Trong bài này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ “xã hội dân sự” theo nghĩa
hiện đại, tức là khái niệm liên quan đến xã hội công nghiệp phát triển Tây
phương. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn định nghĩa khái niệm này sao
cho nó sẽ có ích trong việc phân tích các quá trình xã hội diễn ra gần đây
tại các nước xã hội chủ nghĩa.
Xã hội dân sự thường được định nghĩa đối lập với nhà nước. Tuy vậy,
nó không được coi là [một bộ phận của] khu vực tư, trong tương quan đối
lập với khu vực công do nhà nước tổ chức. Chúng tôi định nghĩa xã hội
dân sự là một cấu trúc tự tổ chức của xã hội, nằm ngoài, mặc dù vẫn liên
hệ với, khung thể chế của nhà nước. Chúng tôi cũng đồng ý với Scruton
rằng điểm phân biệt thích đáng giữa xã hội dân sự với xã hội thuần túy là
thành tố mang tính chính trị của nó, khó định nghĩa [1] . Nhiều nhà phân
tích khi nghiên cứu các xã hội Đông Âu đã sử dụng định nghĩa của trường
phái tân-Gramsci về xã hội dân sự và nội hàm của khái niệm này về cơ bản
cũng được hiểu giống như vậy [2] .
Chức năng cơ bản của xã hội dân sự - theo cách hiểu của Markus - là
nối kết các mục đích hoạt động của nhà nước với mục đích hoạt động của
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các tổ chức dân chúng độc lập, thông qua các cơ chế điều phối khác nhau.
Chức năng này liên quan đến:
1. Phát huy những cấu trúc chuẩn tắc mà qua đó bản sắc và lợi ích
nhóm được xác định.
2. Phát huy và thể hiện bản sắc tập thể bao quát của xã hội, bao gồm
định nghĩa về các truyền thống, hệ giá trị và thông lệ của các hành
vi xã hội.
3. Kiểm soát các chính sách của nhà nước từ góc độ [đòi hỏi sự] nhất
quán của các chính sách này với các hệ thống giá trị được xã hội
định ra.
4. Tự vệ của xã hội trong trường hợp sự nhất quán này bị vi phạm [3] .
Điều kiện để xã hội dân sự vận hành bình thường, về phía nhà nước, là
bảo đảm tự do lập hội và tự do phát biểu ý kiến, cũng như một hệ thống
luật pháp - có chức năng điều chỉnh các cơ chế điều phối và các phương
pháp giải quyết xung đột - dựa trên những nguyên tắc có thể chấp nhận
được dưới góc độ các giá trị và norms phổ biến. Về phía xã hội, cần phải
có sự sẵn sàng tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ của trật tự pháp lý
hiện hữu, dựa trên sự nhận biết lợi ích các nhóm, tính đa dạng của nó, và
lợi ích tối cao của xã hội nói chung. Sự cùng tồn tại và vận hành của xã
hội dân sự và nhà nước đòi hỏi sự hiện hữu của một ‘không gian công”
267 | 402

rộng lớn và tự do. Không gian công này bảo đảm tự do thông tin về các lợi
ích, quan điểm, giá trị và phương pháp đối thoại khác nhau [4] .
Mặc dù không phải trong điều kiện lý tưởng, song tất cả các điều kiện
trên đều được thỏa mãn ở các nền dân chủ đại nghị hiện đại. Việc thiếu
vắng các xung đột giữa nhà nước và xã hội dân sự ở phương Tây là do cấu
trúc luật pháp chính thức của nhà nước được định hình bởi các nguyên tắc
được lập ra trong lòng xã hội dân sự. Vì thế, những xung đột nếu có thể
xảy ra, sẽ được chuyển vào và giải quyết bởi kênh cấu trúc pháp lý đã được
thể chế hóa. Hệ thống chính trị-pháp lý trong các nền dân chủ nghị viện
hiện đại là kết quả của các chuyển đổi bên trong. Các chuyển đổi này đã
đưa đến sự thành hình của một nền văn hóa chính trị thống nhất, được
định nghĩa bởi ‘sự nhận thức khách quan về lịch sử và chính trị, các giá trị
và niềm tin nền tảng, sự chú trọng đến việc hình thành bản sắc và lòng
trung thành, kiến thức và kỳ vọng chính trị được đúc kết qua những kinh
nghiệm lịch sử đặc thù của các dân tộc và các nhóm’. [5]
Trên cả phương diện lý thuyết lẫn trong hành động, hệ thống mộtđảng kiểu Xô viết thủ tiêu mọi xã hội dân sự độc lập. Sự tồn tại của xã hội
dân sự độc lập đi ngược lại ‘nguyên tắc tổ chức’ của hệ thống. Hệ thống xã
hội-chính trị đó được áp đặt lên Đông Âu bởi quân đội Xô viết sau Thế
Chiến II và từ đó trở đi được bảo đảm bởi sức mạnh từ bên ngoài. Ở Đông
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Âu, hệ thống này không phải là kết quả của quá trình chuyển đổi nội
sinh, nhóm cộng sản tinh hoa lãnh đạo không được sản sinh tự nhiên từ
các xã hội và nền văn hóa đó. Nếu có một nền văn hóa chính trị nào từng
có ảnh hưởng đến hình thái của hệ thống này, thì đó là nền văn hóa chính
trị khác biệt với nền văn hóa chính trị của Ba Lan, Hungary và
Czechoslovakia (trong trường hợp các nền độc tài khủng bố, rất khó nhận
ra sự ảnh hưởng này).
Kết quả là ở Ba Lan và Hungary, dưới sự cai trị của cộng sản, đã tồn tại
một nền văn hóa chính trị lưỡng phân - sự khác biệt giữa văn hóa chính
trị chính thống của lực lượng thống trị và của văn hóa chính trị phổ biến của
đại chúng. Thậm chí quan trọng hơn là sự chia rẽ giữa cấu trúc pháp lý
chính thức của hệ thống và văn hóa chính trị của toàn bộ xã hội nói
chung, bao gồm cả nhóm cầm quyền tinh hoa. [6]
Xã hội dân ở Ba Lan và Hungary thời kì hậu chiến (cũng như ở các
quốc gia khác trong khối) không vận hành được cho đến cuối thập kỷ
1970. Tuy nhiên, sự tồn tại tiềm năng của nó là rõ ràng, ít nhất là trong
các quốc gia nơi mà xã hội dân sự đã từng hoạt động: ở Hungary,
Czechoslovakia và Ba Lan. Sự tồn tại tiềm năng này có dạng: khuynh
hướng tự-tổ chức khi có cơ hội, cộng với khuynh hướng bảo vệ và mở
rộng ‘không gian công’. Nó trỗi dậy mạnh mẽ ở Hungary vào năm 1956 và
269 | 402

ở Czechoslovakia vào năm 1968. Ở Ba Lan, nó xuất hiện theo chu kỳ năm
lần (từ 1956, qua 1968, 1979 và 1976 tới việc thành lập Công đoàn Đoàn
Kết năm 1980).
Trong khoảng giao thời giữa 1988 và 1989, sự đổ vỡ có thể nhận thấy
của hệ thống kinh tế chỉ huy, sự khủng hoảng sâu sắc và toàn diện của hệ
thống văn hóa-chính trị kiểu Xô viết và sự thay đổi quan hệ trong khối đã
khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng với giới lãnh đạo Ba Lan và Hungary
rằng thành tựu (cho dù rất hạn chế) do đổi mới kinh tế mang lại sẽ đòi
hỏi, với tư cách là điều kiện cần, đổi mới chính trị - bao gồm chủ yếu là
việc chấp nhận sự vận động của xã hội dân sự. Ba Lan và Hungary tại thời
điểm đó là hai quốc gia có cải cách chính trị tiến bộ nhất, nhưng tình
trạng của xã hội dân sự tại mỗi nước lại rất khác nhau.
Ở Ba Lan, sự xuất hiện của một xã hội dân sự tự-tổ chức đã tồn tại từ
trước (khủng hoảng tám năm) so với thời điểm có những nỗ lực điều
chỉnh hoạt động chính thức của nó. Trái lại, ở Hungary, những điều kiện
như vậy là sản phẩm của giới lãnh đạo cải cách trước khi có các hình thức
tự tổ chức trong xã hội. Theo chúng tôi, đây là điểm tạo ra những khác
biệt giữa hai cái gọi là mô hình cải cách kiểu Ba Lan và kiểu Hungary (mô
hình kiểu Hungary thai nghén nhiều hậu quả hơn). Do vậy, chúng tôi sẽ
phân tích các hậu quả của các chính sách nhà nước này, các ngụ ý của nó
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đối với chuyển đổi có hệ thống, cũng như ảnh hưởng cuối cùng của nó tới
khả năng vận hành của hệ thống xã hội-chính trị sau chuyển đổi.

Điểm xuất phát: thích nghi qua phản kháng
Hiện tượng xã hội mà chúng tôi gọi là ‘thích nghi qua phản kháng’ là một
cách để duy trì bản sắc tập thể của một quốc gia khi hệ thống toàn trị
được áp đặt từ bên ngoài vào. Chúng tôi đã phân tích kỹ trong một bài
báo khác. [7] Nói tóm gọn, các đặc điểm chính của nó bao gồm: bảo lưu,
phát huy và tôn vinh các giá trị, thái độ, và quan điểm trái hoặc khác với
những gì được áp đặt hoặc hành xử chính thức; khôn khéo bác bỏ hệ
thống được áp đặt vào và/hoặc các mặt và các thể chế quan trọng đã được
pháp chế hóa của nó; cùng lúc thích nghi với tình trạng cấp bách của cuộc
sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa hiện hành (real socialism); ủng hộ các
thể chế nhà nước có sẵn trên góc độ hành vi; đồng thời lợi dụng chúng và
thay thế các mục tiêu của chúng bằng việc tìm cách đạt được các mục tiêu
cá nhân thay vì các mục tiêu chính thức; gian lận hoặc tìm cách đánh lừa
các nhà chức trách đã bị mất lòng tin trong công chúng. Thích nghi qua
phản kháng là một quá trình tiềm thức hoặc bán-tiềm thức, và lằn ranh
giữa các thành phần mang tính thích nghi và các thành phần mang tính

271 | 402

phản kháng là rất mờ nhạt, cũng như vậy đối với lằn ranh giữa thích nghi
qua phản kháng và thích nghi theo đúng nguyên nghĩa.
Sự tồn tại liên tục của thích nghi qua phản kháng trong giai đoạn sau
chiến tranh ở Ba Lan được minh họa bằng các kết quả trong một nghiên
cứu xã hội học thực hiện năm 1958. [8] Hệ giá trị được tôn vinh bí mật
bao gồm lòng yêu nước, dân chủ-được hiểu là sự ảnh hưởng thực sự của
mọi công dân tới phương pháp quản lý nhà nước, các cơ hội công bằng, tự
do phát biểu ý kiến, công lý, sự chân thực trong đời sống công cộng, tôn
trọng phẩm giá con người và sự thịnh vượng khiêm tốn nhằm bảo đảm
một cuộc sống đủ tươm tất. Hệ giá trị như vậy đã được định hình trong
lòng không gian tư và có ‘tính lặn’ (theo ngôn ngữ của Nowak) - tức là nó
không ảnh hưởng quá nhiều đến hành vi thích nghi. Tuy nhiên, nó rất
bền vững và đồng nhất trong cả xã hội, không khác nhau theo các đặc
điểm xã hội hoặc dân số (gồm cả các nhóm tuổi). Vì vậy, nó hẳn phải là
kết quả của quá trình xã hội hóa tư nhân. Nó trở nên đặc biệt mạnh vào
các thời điểm khủng hoảng hoặc nổi dậy. Chủ nghĩa Marx, cả với tư cách
là tín ngưỡng triết học và nền chính trị, đều không từng bám rễ ở Ba Lan.
Điều này được minh họa rất rõ ràng qua tỷ lệ sinh viên Warsaw trả lời “tất
nhiên rồi” cho câu hỏi: ‘Bạn có nghĩ mình là một người mác-xít?’ trong
năm 1958, 78 và 83 là 2%, 3%, và 2%. [9]
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Hiện tượng thứ hai liên quan đến sự thích nghi qua phản kháng, được
phản ánh bởi các kết quả nghiên cứu, là sự rút lui khỏi hệ thống để trở về
không gian tư-gia đình và các nhóm thân hữu - không chỉ về mặt hành
động công khai mà còn về mặt giá trị và bản sắc. Công thức được biết đến
rộng rãi của Nowak, rằng có một “khoảng chân không xã hội” giữa các
nhóm xã hội cơ bản với dân tộc Ba Lan nói chung có thể được suy diễn
theo hai cách [10] : Một mặt, nó là bằng chứng cho thấy sự thiếu vắng xã
hội dân sự theo nghĩa tự cảm nhận về bản sắc và lợi ích nhóm, hệ quả của
việc phủ nhận (nhiều khi vô thức) các hình thức tựa như-nhóm (quasigroups) do nhà nước thành lập. Mặt khác, nó là bằng chứng về sự sống
của xã hội dân sự dưới hình thức ‘dấu tích phôi thai’, dựa trên việc định
hình bản sắc và đoàn kết trong các nhóm không chính thức, mà trong các
giai đoạn nổi dậy sẽ trở thành cơ sở cho việc bày tỏ quan điểm công khai.
Theo Bence & Kis, [11] sức mạnh và cường độ của các quan hệ không
chính thức trong trí thức và công nhân đã ngăn chặn sự ‘đơn lẻ hóa’
[chính sách nhằm xóa bỏ lòng trung thành và sự tin tưởng lẫn nhau nhằm
mục đích cô lập từng cá nhân theo nguyên tắc ‘chia để trị’ - ND] xã hội
Ba Lan và trở thành cội nguồn của các phong trào xã hội dai dẳng và định
kỳ.
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Các nghiên cứu tương tự ở Hungary trong những năm của thập kỷ
1950, 1960 và 1970 không còn truy cập được, và có thể là chưa bao giờ tồn
tại. Tuy nhiên, trên cơ sở quan sát và phân tích xã hội học phi-thực
nghiệm, [12] chúng tôi cho rằng ‘thích nghi qua phản kháng’ cũng tồn tại
trong xã hội Hungary. Tuy nhiên, sự phát triển chính trị, kinh tế và xã
hội khác biệt ở nước này đã khiến thành phần phản kháng trở nên yếu
dần và thành phần thích nghi trở mạnh dần lên, trong khi ở Ba Lan đã
diễn ra quá trình ngược lại. Theo quan điểm của chúng tôi, đây là kết quả
của một tập hợp các điều kiện bên ngoài (chủ yếu, nhưng không hoàn
toàn, là do sự can thiệp của nước ngoài), của sự khác biệt về văn hóa chính
trị, và của các mối quan hệ giữa nhà cầm quyền với xã hội tại mỗi nơi (các
chiến lược và chiến thuật được cả hai bên sử dụng). Tất cả những yếu tố
này ảnh hưởng lẫn nhau và không một yếu tố nào có thể được coi là có vai
trò quyết định.

Con đường khác nhau hướng tới xã hội dân sự: Những
nguyên nhân
Sự khác biệt quan trọng nhất giữa Ba Lan và Hungary khi nói về các điều
kiện phát triển xã hội dân sự dưới sự lãnh đạo của cộng sản là tính chính
đáng thực sự của hệ thống chính trị-xã hội áp đặt từ bên ngoài và nhóm
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cầm quyền tinh hoa đại diện cho hệ thống đó. Bằng khái niệm ‘tính chính
đáng thực sự’, chúng tôi hiểu lời buộc tội từ phía một phần đáng kể của
xã hội đó, rằng giới cầm quyền tinh hoa có quyền lãnh đạo theo một
hướng nhất định - không cần biết do đâu mà quyền này được trao cho
họ.
Khi hệ thống kiểu Xô viết được đưa vào Ba Lan và Hungary, ‘tính
chính đáng thực sự’ này đều không hiện hữu ở cả hai quốc gia. Là kết quả
của sự vận động lịch sử ở Hungary, chế độ Kadar đã tìm cách duy trì được
sự ủng hộ khá rộng rãi và ổn định từ phía xã hội. Theo như cách nói của
Heller, không phải tính chính đáng của hệ thống, mà là sự ủng hộ đối với
giới cầm quyền tinh hoa - là những kẻ trị vì ít ghê tởm hơn những kẻ trị
vì ở các quốc gia khác trong khối. [1]
Trong suốt 40 năm lịch sử sau chiến tranh của Ba Lan, hệ thống chưa
bao giờ đạt được tính chính đáng thực sự và không một nhóm lãnh đạo
nào gặt hái được sự ủng hộ bền vững từ công chúng (mặc dù có khá nhiều
người ủng hộ Gomulka năm 1956, và ở mức thấp hơn đối với Gierek đầu
những năm 1970). Sự chia rẽ giữa nhà nước và xã hội có những bước
thăng trầm theo chu kỳ, nhưng ngày càng trở nên sâu sắc kể từ giữa
những năm 1960. Đến cuối thập kỷ 1970, nó đã làm tính chính đáng của
hệ thống đổ vỡ hoàn toàn, và thổi bùng sự thất vọng của xã hội đối với
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khả năng lãnh đạo của giới cầm quyền. Những khác biệt về sự ủng hộ chế
độ ở Ba Lan và Hungary được miêu tả khá rõ nét trong một nghiên cứu
xã hội học được thực hiện giữa thập kỷ 1980.
Trong năm 1985, 88% dân Hungary tuyên bố tin tưởng vào giới lãnh
đạo quốc gia-57% hoàn toàn tin tưởng và 30,4% tin tưởng ở mức độ cao;
81% tuyên bố thỏa mãn với thể chế của nghị viện, 66% ủng hộ Đảng,
62% ủng hộ các công đoàn lao động và 49% ủng hộ các hội đồng địa
phương. Cùng lúc, chỉ có 19-31% cho rằng hoạt động của các thể chế đó
là minh bạch, 10-16% đánh giá cơ hội gây ảnh hưởng của họ đến các thể
chế này là đáng kể. Khoảng 40% đánh giá thành tựu của đất nước là do
‘công lao của giới lãnh đạo’, và chỉ 20% chỉ trích cầm quyền vì các vấn đề
của dân tộc. Các kết quả đó, kèm theo các kết quả khác của cuộc điều tra
này, đã khiến Bruszt kết luận rằng đại bộ phận công dân Hungary có
khuynh hướng đánh giá chính trị từ góc độ hiệu quả [của nhà cầm quyền]
trong việc đại diện cho các lợi ích của công dân, thay vì từ góc độ tư cách
công dân của họ. Chủ nghĩa gia trưởng của Kandar (‘không có chúng ta,
nhưng vì chúng ta’ - theo ngôn ngữ của Bruszt) vui hưởng sự ủng hộ đáng
kể từ công chúng - mặc dù cùng lúc đó, vẫn có những bất mãn đáng
kể. [2]
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Kết quả của nhiều nghiên cứu tiến hành ở Ba Lan giữa các năm 1981 và
1986 cho thấy một bức tranh rất khác. Tỷ lệ người ủng hộ sự lãnh đạo
(dựa trên nhiều phương pháp đánh giá) dao động trong khoảng 25%,
những cảm tình viên đặc biệt chiếm 12%, nhiều trong số họ làm việc
trong bộ máy đảng-nhà nước, các công đoàn chính thức và lực lượng quân
đội. Lực lượng đối lập cũng có khoảng 25% cảm tình viên đặc biệt
(những người này đồng thời đối lập mạnh mẽ với nhà nước). 50% còn lại
phủ nhận hệ thống một cách tượng trưng, nhưng cũng đồng thời thụ
động ủng hộ các thể chế chính thức và tập trung vào việc bảo vệ mức sống
của họ. [3] Vào năm 1986, khi trả lời trắc nghiệm, 53% đổ lỗi cho chính
phủ vì ‘tình trạng tồi tệ’ ở Ba Lan (và tình trạng được cho là vô cùng tồi
tệ), 13% đổ lỗi cho các bộ và chính quyền địa phương, 13% đổ lỗi cho hệ
thống chính trị-xã hội, 8% đổ lỗi cho Đảng và 29% đổ lỗi cho xã
hội. [4] Sự khác biệt trong thái độ của người Ba Lan và người Hungary
đáng kinh ngạc đến nỗi không cần bình phẩm gì thêm.
Cuộc cải cách khá thành công của Kadar, đưa đến ‘chủ nghĩa cộng sản
gulash’, đã phá vỡ quá trình ‘thích nghi qua phản kháng’ ở Hungary, làm
mạnh yếu tố thích nghi và làm suy yếu yếu tố phản kháng. Thành công
này đưa đến sự ủng hộ đáng kể cho sự lãnh đạo của đảng-nhà nước–như
nghiên cứu nói đến ở trên đã chỉ ra – và kích thích sự ra đời của một số cơ
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chế xã hội có khả năng trung hòa sự thành hình của xã hội dân sự. Cơ hội
kiếm được thu nhập cao hơn, phần lớn bằng cách làm ngoài giờ, đem lại
ba hiện tượng: Năng lượng cá nhân được chuyển sang và tập trung vào
kênh kiếm tiền bằng cách làm thêm. Cạnh tranh giữa các cá nhân để
giành lấy cơ may làm việc sau giờ hành chính phụ thuộc vào nhân viên
công lực và các quản trị viên nhà máy. Vì thế, người dân (đặc biệt là công
nhân) phụ thuộc nhiều hơn vào các lãnh đạo nhà máy và bộ máy công
quyền. Theo chúng tôi, đây là các yếu tố quan trọng ngăn cản hành vi tự
tổ chức và gây ‘nguyên tử hóa’ xã hội Hungary một cách sâu sắc. Thêm
nữa, mức sống cao hơn - đặc biệt dễ thấy khi so sánh với các quốc gia
khác trong khối - tạo ra một tâm lý phổ biến rằng có cái gì đó để mất.
Đến lượt nó, tâm lý này lại giúp tăng cường sự ủng hộ nguyên trạng (status
quo).
Tình trạng ở Ba Lan diễn tiến theo chiều hướng khác, vì nhiều lý do.
Một trong những lý do quan trọng nhất là sự thất bại của Gomulka và
Gierek trong việc đổi mới kinh tế. Sự thất bại này đã đưa đến một giai
đoạn đình trệ và sụt giảm mức sống, dẫn tới thảm họa kinh tế cuối thập
kỷ 1970 - diễn ra sau một giai đoạn thịnh vượng ngắn và giả tạo do vay
nước ngoài. Chính sách gia trưởng của Gierek không dẫn tới kết quả như
chủ nghĩa gia trưởng của Kandar. Nó không đem tới sự ‘nguyên tử hóa’ xã
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hội một cách lâu dài, cũng không khiến công chúng tập trung lâu dài vào
việc kiếm sống (mặc dù xu hướng này vẫn tồn tại cho đến tận năm 1980).
Nó cũng không tạo ra các cơ chế tăng cường sự ủng hộ nguyên trạng.
Ngược lại, đã xuất hiện các điều kiện thuận lợi cho việc tự tổ chức xã hội
dân sự từ bên dưới-chống lại sự lãnh đạo yếu kém. Vỡ mộng về các nhóm
lãnh đạo kế tiếp nhau làm cho tính bất chính đáng của hệ thống ngày
càng sâu sắc, cái hệ thống ngày càng bị coi là không còn khả năng cải
cách. Các cuộc bùng nổ thất vọng xã hội diễn ra liên tục và đem lại một
số kết quả (như thay đổi lãnh đạo, hủy bỏ việc tăng giá năm 1980) đã
khiến dân chúng tin rằng bùng nổ hoặc nổi dậy là phương pháp hiệu quảngược lại với Hungary, nơi một cuộc bùng nổ thất vọng duy nhất của
công chúng bị đáp trả bằng khủng bố và xâm lược. Tự do tương đối của
nhà cầm quyền Ba Lan làm cho người ta không quá sợ hãi và cho ra đời
một truyền thống phản kháng giới lãnh đạo một cách công khai.
Thực tế về các cuộc phản kháng riêng rẽ của trí thức và sinh viên năm
1968 và của công nhân năm 1970 - mặc cho nhiều người nhìn nhận rằng
việc hoạt động riêng rẽ của họ đã hạn chế tính hiệu quả- khá nghịch lý là
có thể được nhìn nhận từ góc độ lịch sử như là một đặc điểm tích cực, vì
nó thúc đẩy sự thành hình xã hội dân sự trong giới công nhân. Năm 1970,
công nhân trở thành các diễn viên trên sân khấu chính trị và chứng tỏ sức
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mạnh của họ không chỉ cho giới lãnh đạo mà còn cho cả giới trí thức.
Nếu không có cuộc biến động thuần túy do công nhân tổ chức vào năm
1970, thì xu hướng tự tổ chức của công nhân hẳn sẽ lu mờ dần và sự
thành hình của nhóm chính trị tinh hoa trong công nhân đã không xảy
ra. Hơn nữa, bài học lịch sử của cả giới công nhân và trí thức đã hợp lại và
cho ra đời KOR (Ủy ban Bảo vệ Công nhân), và sau này là sự liên minh
chặt chẽ giữa công nhân và trí thức trong giai đoạn đầu của công đoàn
Đoàn Kết. Không có bài học này, Công đoàn Đoàn Kết có thể đã rất khác,
thậm chí có thể không bao giờ xuất hiện cả.
Sự khác biệt quan trọng thứ hai giữa Ba Lan và Hungary là tính chính
đáng của nhà cầm quyền, cả với tư cách là nguyên nhân và kết quả của cấu
trúc nhóm tinh hoa cầm quyền và quan hệ của nhóm này với giới trí thức
phản kháng. Tập đoàn cầm quyền ở Hungary, ít ra là bắt đầu từ thời kỳ
Kadar, được coi là thông tuệ và hiệu quả hơn một cách tương đối. Nhóm
những nhân vật cải cách của nó luôn là người đề xướng cải cách, mặc dù
có những giai đoạn mà những cuộc cải cách này bị ngăn chặn bởi bộ phận
bảo thủ trong đảng (như năm 1974). Đối lập trí thức chủ yếu được tuyển
mộ từ các nhà cải cách trong đảng và những nhóm có quan hệ với đảng. Ít
ra là đối lập trí thức chưa bao giờ ngưng quan hệ với nhóm những nhân
vật cải cách, mặc dù những trường hợp ‘di tản do bị thuyết phục’ đã từng
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xảy ra. Trả lời phỏng vấn của Vajda (thành viên duy nhất không bao giờ di
tản của Budapest School) trong cuộc trò chuyện với Gorlice năm 1984 có
thể coi là bằng chứng cho luận đề này. Vajda thú nhận rằng các nhà cải
cách trong đảng và trí thức đối lập có quan điểm hoàn toàn giống nhau về
những cải cách kinh tế và chính trị. Khác biệt duy nhất là sự kiên quyết
của trí thức đối lập trong việc công khai phát biểu về sự lệ thuộc của
Hungary vào Xô viết, vì đây là một yếu tố quan trọng quyết định các điều
kiện cho cải cách.[5] Cho đến tận năm 1989, tình hình này vẫn không thay
đổi tới mức chia cắt trí thức đối lập khỏi bộ phận cải cách trong đảng.
Ở Ba Lan, có một nhóm trí thức tinh hoa thay thế, được tuyển mộ từ
các trí thức ngoài đảng, hoặc những người rời bỏ đảng sau năm 1956, cuối
thập kỷ 1960 và sau sự kiện thiết quân luật. Từ thời Công đoàn Đoàn Kết,
nhóm tinh hoa thay thế này, ngoài sự ủng hộ trong đội ngũ trí thức, còn
được hưởng sự ủng hộ của xã hội và sự thừa nhận quốc tế. Các cố vấn của
Công đoàn Đoàn Kết và các trí thức đối lập khác được đối xử như là
những đại diện chân thực của xã hội Ba Lan. Sự thành hình từng bước
của đội ngũ trí thức tinh hoa thay thế được bắt đầu từ trước năm 1956 và
trong không gian tư không chính thức ngay cả trong những năm tháng
tối tăm nhất của chủ nghĩa Stalin. Nó đạt được động năng với sự ra đời
của KOR năm 1976, xuất hiện trên bề mặt đời sống chính trị trong giai
281 | 402

đoạn Công đoàn Đoàn Kết và trở thành đặc điểm vững bền sau sự kiện
thiết quân luật. Truyền thống của đối lập trí thức có tổ chức bắt nguồn từ
các KIK-Câu lạc bộ Trí thức Công giáo La Mã được thành lập giữa những
năm 1950, và Câu lạc bộ Crooked Circle (KKK), nơi nhiều nhân sĩ đối lập
hàng đầu khởi đầu quá trình hoạt động của họ (KKK, thành lập năm
1954, bị cấm năm 1962). Các ‘ốc đảo’ độc lập (cho dù đôi khi hạn chế) và
dân chủ nội bộ trong các tổ chức nghề nghiệp và nghệ thuật tồn tại cho
đến khi có thiết quân luật. Một số nhóm thậm chí không bao giờ bị cấm
(ví dụ Hiệp hội Xã hội học Ba Lan-PTS).
Trái ngược với tình hình ở Hungary, giới trí thức trong đảng ở Ba Lan
luôn yếu ớt một cách tương đối–họ dần dần đánh mất những nhân vật ưu
tú nhất của mình cho phía đối lập. Giới cầm quyền kế tiếp nhau không
khi nào được coi là thông tuệ hay hiệu quả. Tình trạng này bắt nguồn từ
giai đoạn trước chiến tranh. Đảng Cộng sản Hungary trong lịch sử mạnh
hơn nhiều so với Đảng Cộng sản Ba Lan và không bị nghiền nát bởi
Stalin năm trong thập kỷ 1930. Nếu nó [đảng cộng sản] không được ưa
chuộng bởi xã hội Hungary, thì nó cũng không gây ra nhiều sự khinh
ghét bởi xã hội và dân tộc như người anh em của nó ở Ba Lan. Hơn thế,
Chủ nghĩa Mác bám rễ sâu vào truyền thống trí thức Hungary, phần lớn
nhờ vào Lukacs, người luôn được coi là triết gia xuất sắc nhất trong lịch
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sử hiện đại Hungary và là người mà trường phái của ông đã hấp dẫn nhiều
trí thức nhất. [6] Vì điểm này, nhóm tinh hoa trong đảng cộng sản
Hungary luôn thu hút được nhiều thành viên có đầu óc cởi mở, thông
minh và có học. Điều này làm yếu đi cách nhìn tiêu cực về giới cầm quyền
và đem đến tình trạng trí thức trong đảng và ngoài đảng có thể lập ra một
môi trường thống nhất.
Ở Ba Lan, Chủ nghĩa Mác rất yếu và truyền thống của trí thức cũng đa
dạng. Sự xuất hiện từng bước của nhóm trí thức tinh hoa thay thế và sự
tồn tại các không gian nghề nghiệp (ví dụ đại bộ phận các nhà xã hội học)
có đầu óc đối lập đã tạo ra một tình huống trong đó các cá nhân có đầu óc
thông minh và sáng tạo có ngày càng nhiều cơ hội để tự thể hiện mình
bên ngoài hệ thống (mặc dù có thể bên trong các thể chế của nhà nước).
Điều này làm mạnh thêm cách nhìn tiêu cực về nhà nước và giới cầm
quyền. Áp lực xã hội phải trở thành người có tinh thần đối lập ngày càng
lớn dần.
Nhà thờ Công giáo La Mã đầy quyền lực đóng vai trò to lớn trong
những quá trình này, bằng cách giúp đỡ cá nhân trong suốt giai đoạn sau
chiến tranh, dần trở thành một đồng minh của lực lượng đối lập dân chủ
(trong những năm 1970) và cung cấp sự ủng hộ về đạo đức, thể chế và
thực tiễn sau khi có thiết quân luật. Nhà thờ Công giáo La Mã, đoàn kết
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hơn 90% dân số Ba Lan, là yếu tố khác biệt thứ ba giữa Ba Lan và
Hungary. Nó luôn là cội nguồn của một nền văn hóa tinh thần thay thế,
theo truyền thống luôn được đặt cùng với sự bảo tồn bản sắc dân tộc của
Ba Lan. Đồng thời, nó cũng là tổ chức quyền lực duy nhất độc lập với nhà
nước cộng sản trong toàn bộ khối cộng sản-vì lẽ ấy, nó chứng tỏ rằng hệ
thống cộng sản không nhất thiết là vạn năng và có mặt ở khắp nơi. Việc
Giáo hoàng người Ba Lan được bầu lên đã tạo ra một nốt thăng vĩ đại
trong tinh thần và hi vọng của người Ba Lan trong hoạt động đối lập của
nọ chống lại hệ thống chính trị-xã hội bị áp đặt.
Yếu tố khác biệt thứ tư giữa hai nước nằm ở các đặc điểm trong văn hóa
chính trị của họ. Như Vajda đã khẳng định, tinh thần yêu nước của người
Hungary khác xa của người Ba Lan. Gắn liền với nó là một phong cách
sống đặc thù. Tuy nhiên, giấc mơ về một Hungary độc lập và giàu mạnh
còn lâu mới là ưu tiên số một. Theo Vajda, người Hungary có tinh thần tư
sản, nhưng không có tinh thần công dân. Họ tập trung năng lượng vào
việc phục vụ cuộc sống cá nhân của mình và không tỏ ra có chút quan
tâm nào đến việc tổ chức ở mức độ xã hội. [7] Ngay cả khi điều này là sự
khái quát hóa quá đáng, thì có vẻ như là kinh nghiệm của người Hungary
trong nền quân chủ Áo-Hung, ở một mức độ nào đó, đã định hình thái
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độ của quần chúng bằng cách khuyếch trương khuynh hướng thỏa hiệp
với lực lượng áp chế để tìm kiếm những điều kiện tốt nhất có thể được.
Ở Ba Lan, có một truyền thống mạnh mẽ chống lại sự thống trị từ bên
ngoài. Nó được định hình trong giai đoạn chia cắt và được củng cố trong
giai đoạn chiếm đóng của Đức. So với truyền thống của Hungary hoặc
truyền thống dân chủ đầy đủ của Czechoslovakia, truyền thống này của Ba
Lan có tác dụng mạnh hơn nhiều trong việc tự tổ chức để chống lại hệ
thống áp đặt. Truyền thống đấu tranh cho tự do và [hoạt động] bí mật
của Ba Lan đem lại những mẫu hình định sẵn cho hoạt động chống chính
phủ, đồng thời đem lại cảm nhận về tính đúng đắn đạo đức cho những
người tham gia đấu tranh; nó cũng bảo đảm một mức độ ủng hộ tối thiểu
từ công chúng, ít ra là dưới góc độ cá nhân.

‘Xã hội thứ hai’ và xã hội dân sự
‘Xã hội thứ hai’-mà khả năng tồn tại của nó ở Hungary được phân tích bởi
Hankiss-có thể được coi là giai đoạn sơ khai của xã hội dân sự trong hệ
thống [mà toàn bộ hệ thống đó cùng thuộc] một tổ chức theo mô hình Xô
viết, và được phân tích dưới nhiều khái niệm lý thuyết khác nhau. Hankiss
viết về ‘xã hội thứ hai’ dưới góc độ các xung đột giữa hệ thống đang thống
trị với các yếu tố ngoại lai. Ông định nghĩa ‘xã hội thứ hai’ là một tập hợp
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các ‘tổ chức ngoại sinh’ vận hành theo nguyên tắc tổ chức Habermas, đối
lập với ‘xã hội thứ nhất’ và bị định hướng bởi một paradigm kinh tế-xã hội
khác. Bằng khái niệm ‘xã hội thứ nhất’, ông nói đến ‘tất cả những gì là thể
hiện của mô hình đã được phê chuẩn của ý thức hệ’. [8] Như thế, theo
ông, ‘xã hội thứ nhất’ là hệ thống “xã hội chủ nghĩa thực sự” ở hình thái
tinh khiết nhất của nó mà không có các yếu tố (thí dụ như tha hóa) làm
nhiễu cách thức vận động của nó’. Các lĩnh vực trong đó ‘xã hội thứ hai’
có thể vận hành bao gồm:
1. Nền kinh tế thứ hai, được định nghĩa là kinh tế tư nhân, gồm cả
hợp pháp và chợ đen;
2. Công chúng thứ hai, nảy sinh do kết quả của việc phá vỡ sự độc
quyền tuyên truyền và thông tin của nhà nước và sự thành hình
mạng lưới xuất bản thay thế;
3. Nền văn hóa thứ hai, theo đó ông gồm cả phản-văn hóa (ví
dụ hippies và punks) cũng như các yếu tố thuộc về tôn giáo;
4. Ý thức xã hội thứ hai, được hiểu là các hệ thống giá trị của nhóm và
cá nhân được bảo lưu và đang xuất hiện;
5. Không gian tương tác xã hội thứ hai, gồm các sáng kiến công dân,
hoạt động đối lập và một mạng lưới các quan hệ không chính thức
trong các nhóm nghề nghiệp, tôn giáo hoặc các nhóm khác.
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Khi nói về các lĩnh vực vận hành của ‘xã hội thứ hai’, ông cũng thảo
luận về các vấn đề như điều phối lợi ích, việc lưu hành [các ấn phẩm]
chính trị phi chính thức, qua đó, ông nhận thức được quá trình đa dạng
hóa các quan điểm chính trị, sự hình thành các nhóm gây áp lực (pressure
groups), vận động hành lang và tình trạng bè phái cả trong và ngoài giới
cầm quyền.
Phân tích của Hankiss đưa ông đến kết luận rằng ở Hungary (ít ra là
trước năm 1987, khi công trình này được thực hiện) không tồn tại ‘xã hội
thứ hai’. Mặc dù trong tất cả các lĩnh vực được phân tích, các quá trình
khác biệt với những gì nêu trong paradigm của ‘xã hội thứ nhất’ đang được
thành hình, các quá trình này đã không kết hợp lại để định hình một
paradigm thay thế có cấu trúc chặt chẽ. Mặt khác, sự phân tán của các
nguyên tắc tổ chức mới này không thuần túy ngẫu nhiên. Chiều tồn tại xã
hội mà ông đặt tên ‘xã hội thứ hai’ được Hankiss cho là ‘vành đai trắng
(no man’s land) và mức độ zero về sự tồn tại xã hội, vì ‘các đặc điểm chính
của nó là nó văng ra ngoài bán kính hoạt động của xã hội thứ nhất’. [9]
Hankiss kết luận rằng sự xuất hiện một paradigm thay thế hay một mô
hình xã hội ở Hungary và các nước Đông Âu khác đã bị ngăn chặn một
cách hữu hiệu bởi các chiến lược có hệ thống của họ (mà ông đã phân
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tích), nhưng không toàn diện và không vĩnh cửu. Trong phần kết của bài
nghiên cứu, ông viết:
Có những học giả tin rằng cái mà tôi gọi trong bài viết này bằng cái tên
‘xã hội thứ hai’ là một xã hội thay thế đang nổi lên và rằng cái xã hội dân
sự độc lập đang nổi lên này sẽ dần mở rộng miền tồn tại chân chính và tự
trị của con người trong hệ thống chính trị hiện hữu; nó có thể xuyên thấu
và dần chuyển đổi hệ thống chính trị đang hiện hữu; hoặc nó có thể lớn
mạnh để trở thành một đối tác kinh tế-xã hội tự trị, và có thể là một
thách thức đối với hệ thống. Có những học giả khác… tin rằng sự chuyển
đổi hệ thống thể chế của xã hội thứ nhất là bước đầu, và bước căn bản mà
nếu không có nó thì chẳng có hi vọng gì vào việc sản sinh hoặc tái sản
sinh một xã hội dân sự độc lập. Có những học giả nghĩ về một chiến lược
trong đó kết hợp việc tái xây dựng xã hội dân sự với sự chuyển đổi thế
chế-pháp lý của xã hội thứ nhất. [10]
Ông không quyết định ngả về phía nào trong số những ý kiến đó.
Theo chúng tôi, xã hội dân sự độc lập và tự trị-cái trở thành thách thức
với hệ thống-đã xuất hiện ở Ba Lan năm 1980. Nó không chỉ ảnh hưởng
quyết định đến sự chuyển đổi hệ thống thể chế ở Ba Lan, mà còn gián
tiếp đóng góp to lớn vào việc hình thành các điều kiện bên ngoài giúp cho
quá trình chuyển đổi đó thành hiện thực-không chỉ ở Ba Lan mà còn ở
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Hungary và các quốc gia khác trong khối Xô viết. Việc hiện thực hóa khả
năng cả xã hội có thể độc lập tổ chức chống lại nhà nước-đảng chắc hẳn
đã ảnh hưởng to lớn đến các quan điểm của nhóm cải cách của Gorbachev
và khiến cho nhu cầu phải cải cách chính trị trở nên thuyết phục hơn
nhiều với giới lãnh đạo Xô viết.

Công đoàn Đoàn Kết – xã hội dân sự
Bất chấp các giới hạn của nó, sự xuất hiện của Công đoàn Đoàn Kết ngay
lập tức đã được nhiều nhà phân tích coi là hình thức tự tổ chức của xã hội
dân sự chống lại nhà nước cộng sản. [11] Chính chúng tôi từng gọi nó là
‘một tổ chức tự phát của xã hội dân sự đang trong giai đoạn xuất hiện,
chống lại giới lãnh đạo đã bị mất lòng tin [trong quần chúng] và bị coi là
[cầm quyền] không chính đáng.’ [12] Nhiều người chia sẻ quan điểm này,
trong đó bao gồm cả Michnik, Kuron, Lipski, Mazowiecki, Wielowieyski
và nhiều người khác. [13] Cho dù không phải ai trong số họ cũng dùng
thuật ngữ này, các thành viên của KOR, ROPCiO, Experience the Future,
PPN và nhiều tổ chức khác đã tìm cách xây dựng xã hội dân sự ‘từ bên
dưới’ trong suốt những năm 1970. Theo góc độ này, khẩu hiệu nổi tiếng
của Kuron, ‘đừng đốt cháy các ủy ban của đảng–hãy xây dựng các ủy ban
của chính các bạn’, [14] có thể được coi là kinh điển. Sau sự ra đời của
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Công đoàn Đoàn Kết, trí thức đối lập coi nó như là một xã hội dân sự
đang xuất hiện và tư vấn cách tổ chức hiệu quả cho nó. Dự án ‘Cộng hòa
Tự trị’ nằm trong chương trình của Công đoàn Đoàn Kết là một gợi ý mô
hình cho xã hội dân sự tự tổ chức, và được coi là mô hình duy nhất khả
thi cho phong trào xã hội đã xuất hiện này, mặc dù về mặt chiến thuật nó
bị coi là thiếu thực tế trong các tình huống kế tiếp.
Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng việc tổ chức ra Công đoàn
Đoàn Kết đánh dấu việc xuất hiện trên bề mặt một quá trình [ngầm] đã
liên tục phát triển từ lâu. Trong những ngày tháng sôi động của các cuộc
biểu tình tháng Tám 1980, xã hội Ba Lan sẵn sàng tự tổ chức và lấp đầy
‘chân không xã hội’ hơn bất cứ người nào đánh giá-những người cầm
quyền, giới đối lập, Nhà thờ, bản thân các công nhân đi biểu tình, và tất
cả những người Ba Lan còn lại. Các thành tố của ‘xã hội thứ hai’ phát
triển chủ yếu ở Ba Lan trên khía cạnh công chúng thứ hai, nền văn hóa
thứ hai, ý thức xã hội thứ hai và không gian tương tác xã hội thứ hai -tức
là mọi mặt ngoại trừ nền kinh tế thứ hai- đã đủ độ chín để tìm cách phá
bỏ cái cọc-xê giới hạn chính thức áp đặt lên sự tồn tại của họ.
Xã hội dân sự khởi nguồn từ giai đoạn Công đoàn Đoàn Kết có đủ các
đặc tính của một xã hội dân sự theo nguyên nghĩa. Ngoài ra, nó cũng có
các tính chất đặc thù và độc đáo. Những tính chất này bắt nguồn từ thực
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tế là nó là xã hội dân sự đầu tiên xuất hiện trong hệ thống một đảng kiểu
Xô viết và nó xuất hiện trong một quá trình cách mạng - cho dù là cách
mạng bất bạo động và tự giới hạn. Các đặc điểm của xã hội dân sự theo
nguyên nghĩa bao gồm: việc độc lập tự tổ chức và bao gồm tất cả các
thành phần xã hội (không hạn chế trong giới trí thức); sự phát huy và thể
hiện rõ bản sắc tập thể (dân tộc và tôn giáo) và hệ giá trị phổ biến; nỗ lực
bảo đảm về mặt luật pháp cho sự tồn tại và vận động cả xã hội dân sự, bao
gồm cả các nền tảng pháp lý và thể chế cho các cơ chế điều đình- cái sẽ
cho phép xã hội dân sự kiểm soát hành vi của nhà nước; kĩ năng tự vệ của
xã hội dân sự; và việc xây dựng một ‘không gian công’. Chức năng cuối
cùng này cần làm rõ hơn. Phá bỏ độc quyền thông tin và biểu diễn văn
hóa của nhà nước khiến cho việc truyền tin chân chính trong xã hội trở
nên khả thi. Điều đó, đến lượt nó, cho phép Công đoàn Đoàn Kết thực
hiện được một chức năng nhận thức quan trọng của xã hội dân sự. Công
đoàn Đoàn Kết trở thành mạch nguồn của thông tin, của các định nghĩa
về khái niệm và hình ảnh về sự thật sản sinh bởi xã hội- một mạch nguồn
phục vụ cho bản thân Công đoàn Đoàn Kết, cho xã hội nói chung và cho
giới chính quyền. Quá trình phát huy hệ thống ngôn ngữ mới bắt đầu. Hệ
thống ngôn ngữ mới này có thể cung cấp công cụ miêu tả hiện thực bằng
ngôn ngữ khác với những gì bị áp đặt bởi hệ thống khái niệm của ngôn
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ngữ chính thức. Nó cũng giúp thúc đẩy sự kết tinh các ý tưởng và xây
dựng lại hình ảnh về hiện thực.
Nói chung, sự thành công của Công đoàn Đoàn Kết trong việc kiến tạo
một ‘không gian công’ là rất to lớn. Trong năm 1980-1981, không gian
công, theo một nghĩa nào nó, bị chia rẽ thành không gian chính thức và
không gian đối lập. Tuy nhiên, bộ phận thứ hai này hoàn toàn tự do và bộ
phận đầu tiên ngay lập tức phải tiến hành hàng loạt các thay đổi sâu sắc
khi độc quyền của nó bị phá bỏ. Sự ảnh hưởng lẫn nhau của hai không
gian này hóa ra không thể đảo ngược. Nó không bị đứt quãng bởi thiết
quân luật, và nó đóng vai trò quy định trong sự phát triển tiếp theo của xã
hội dân sự và trong các chuyển đổi chính trị ở Ba Lan trong tám năm tiếp
sau đó.
Về phía các tính chất độc đáo, cái quan trọng nhất là khuynh hướng tự
nhiên của xã hội dân sự đang nổi lên là tập trung xung quanh một ‘tổ
chức-duy nhất’ đầy sức mạnh. Nhiều nhà phân tích cho rằng nó dập
khuôn theo tổ chức của nhà nước-đảng. Theo chúng tôi, có hai yếu tố
khác còn quan trọng hơn, đó là logic đối kháng với bộ máy được tổ chức
[theo nguyên tắc] tập trung, và sự nhận thức tự giác (hoặc bằng trực giác)
rằng mâu thuẫn căn bản của hệ thống là các lợi ích trái ngược nhau của
giới cầm quyền tinh hoa và xã hội nói chung.
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Đoàn kết chống lại hệ thống và giới cầm quyền tinh hoa phân biệt xã
hội dân sự của Ba Lan trong giai đoạn Công đoàn Đoàn Kết với các xã hội
dân sự khác, không chỉ với các xã hội dân sự thành hình trong các nền
dân chủ Tây phương thông qua việc tổ chức các nhóm xã hội có lợi ích
khác nhau, mà còn từ các xã hội dân sự sẽ xuất hiện tại các nước Đông Âu
khác -gồm cả Hungary. Đặc điểm đặc thù này của xã hội dân sự Ba Lan
trở thành nguồn gốc của cả sức mạnh và điểm yếu.
Công đoàn Đoàn Kết, với tư cách là một tổ chức đoàn kết đầy quyền
lực, đã chứng tỏ được sức mạnh của nó ở khả năng gây áp lực với nhà cầm
quyền và buộc họ thừa nhận sự tồn tại của nó. Nó cũng gặt hái được sự
ủng hộ của công chúng phương Tây và nó có khả năng xây dựng các cấu
trúc pháp lý chính thức, cũng như tạo dựng một truyền thống đầy sức
mạnh về đoàn kết dân chúng. Khối đoàn kết này có thể rút vào bí mật
trong giai đoạn thiết quân luật với tư cách là một tổ chức chính đáng
(tính chính đáng này bắt nguồn từ bầu cử tự do) nhưng bị ngược đãi.
Các điểm yếu khá nhiều, và tất cả đều là điển hình cho những điểm yếu
của một tổ chức có quá nhiều khác biệt nội sinh, nơi sự đoàn kết một
phần mang tính khiên cưỡng phải vận động theo logic đối kháng với một
kẻ thù quá hùng mạnh. Chúng tôi sẽ điểm ra ở đây các điểm yếu liên quan
đến quá trình phân hóa các quan điểm và lợi ích.
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Bằng việc mở ra ‘không gian công’ và đem đến hi vọng rằng các nhóm
xã hội có thể có ảnh hưởng đến số mệnh của mình, Công đoàn Đoàn Kết
tạo ra một quá trình kết tinh tính đa nguyên trong quan điểm và lợi ích.
Tuy nhiên, thực tế là nó có hình thức một tổ chức hùng mạnh, hưởng sự
ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng, đã ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình
này. Sự bày tỏ thích đáng các lợi ích thật của các nhóm xã hội khác nhau
bắt nguồn từ giai đoạn trước Công đoàn Đoàn Kết. Mạng lưới chia rẽ xã
hội thành các nhóm có lợi ích giả (dưới hình thức các tổ chức do nhà nước
tài trợ và không đại diện cho các thành viên) đã bị áp đặt từ trên xuống và
vận hành trong suốt gần 40 năm. Việc không tồn tại các giao tiếp xã hội
thực sự, cùng với sự thiếu vắng cơ hội hình thành các tổ chức phục vụ
những lợi ích chân thực, đã ngăn cản sự kết tinh của các lợi ích nhóm
chân thực. Quá trình phân hóa các quan điểm và lợi ích bắt đầu xuất hiện
vào phần cuối của giai đoạn tồn tại hợp pháp thứ nhất của Công đoàn
Đoàn Kết trong không gian công. Tuy nhiên, nó bị giới hạn và lu mờ đi vì
nhu cầu bảo toàn tính thống nhất nhằm đối phó với kẻ thù chính thức.
Nền tảng cho tính đa nguyên thực sự được tạo ra từ sự tồn tại của Công
đoàn Đoàn Kết - tức là khả năng hiện thực hóa các lợi ích cá nhân và tìm
kiếm công ăn việc làm ngoài các thể chế chính thức - cũng có tính bệnh
hoạn của nó. Một mặt, trong Công đoàn Đoàn Kết, người ta có thể tìm
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thấy cơ hội tự thể hiện mình, sự ghi nhận của xã hội, ảnh hưởng, quyền
lực và thậm chí sự ủng hộ về tài chính mà không cần trở thành khách
hàng của bộ máy chính quyền. Mặt khác, không có một tổ chức phi chính
thức nào ngang tầm và có thể cung cấp những cơ hội như thế. Do vậy, sự
khác biệt về quan điểm và các tranh luận [về quan điểm] có thể phải bị gạt
sang một bên để tập trung vào đấu tranh cho quyền lực và sự ủng hộ
trong công đoàn. Nói cách khác, việc thiếu vắng các tổ chức đối lập khác
ngang tầm Công đoàn Đoàn Kết đã khuyến khích các cuộc đấu tranh bè
cánh, nhưng không khuyến khích sự hợp tác giữa các nhóm có lợi ích và
quan điểm khác nhau, và không khuyến khích đúng mức việc phát huy các
cơ chế giải quyết xung đột trong một xã hội dân sự đang thành hình.
Xã hội dân sự Ba Lan trong giai đoạn Công đoàn Đoàn Kết hoạt động
trong một tình trạng bệnh hoạn khác thường. Đặc quyền cần thiết cho
hoạt động của nó được ban phát dưới áp lực và không hoàn toàn tự
nguyện, không được bảo đảm và là đối tượng liên tục bị giới cầm quyền
thao túng. Không có cơ chế thỏa hiệp nào điều chỉnh các thương thảo
giữa Công đoàn Đoàn Kết và chính quyền. Đe dọa từ bên ngoài và sự thao
túng của giới cầm quyền tinh hoa đã ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình
phát huy các cơ chế thỏa hiệp trong nội bộ công đoàn. Tuy nhiên, Công
đoàn Đoàn Kết, với tư cách là một tổ chức do nhân dân tự sáng lập, được
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bảo lưu ngầm như một điều bí ẩn - trong không gian tâm lý-xã hội. Điều
đó cung cấp các điều kiện cần thiết cho việc tái định dạng và phát triển
của xã hội dân sự ở Ba Lan trong tám năm sau sự kiện thiết quân luật.

Sự chuyển đổi của xã hội dân sự sau 1981
Thiết quân luật đã thay đổi về cơ bản các điều kiện trong đó xã hội dân sự
Ba Lan được thành hình. Tuy nhiên quá trình phát triển của nó không vì
thế mà bị ngắt quãng. Mục tiêu của thiết quân luật là: nghiền nát Công
đoàn Đoàn Kết và các cấu trúc khác của xã hội dân sự đang tìm cách xuất
hiện; ngăn chặn quá trình tự tổ chức tiếp theo của xã hội; cưỡng đoạt lại
độc quyền trong ‘không gian công’. Thiết quân luật đã không gặt hái được
bất kì mục đích nào trong số đó. Luật nhà binh đã tìm cách hạn chế
phạm vi tự tổ chức của xã hội bằng cách ngăn chặn sự tham dự của các
tầng lớp mà trước đây vốn không tham gia, và ngăn chặn quá trình tự tổ
chức tiếp theo ở mức độ cơ sở (phần lớn ở các vùng nông thôn hoặc các
thị trấn nhỏ). Nó cũng tìm cách giới hạn phần lớn sự tham dự tích cực
của công nhân (và các công dân khác) vào Công đoàn Đoàn Kết. Nỗ lực
xóa sổ Công đoàn Đoàn Kết với tư cách là một tổ chức của công nhân và
một phong trào xã hội đã thất bại. Nỗ lực tìm cách ngăn cản sự xuất hiện
của các nhóm mới và khuynh hướng chính trị mới cũng thất bại. Nhiều
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nhóm mới đã xuất hiện và - mặc dù chúng không tiến hóa thành các tổ
chức chính thức - chúng rất năng động và liên tục lôi kéo được nhiều
thành viên và ủng hộ viên mới (ví dụ Phong trào Tự do và Hòa bình).
Quá trình tái định dạng lực lượng đối lập theo hướng không chỉ dành
riêng cho trí thức vẫn tiếp diễn. Ngược lại, quá trình phân hóa nội bộ, cái
sẽ đưa đến tính đa nguyên thực sự, đạt được động năng sau khi có thiết
quân luật. Nghịch lý thay, xét theo mặt này, hoàn cảnh hoạt động trái
pháp luật và không chính thức tỏ ra có ích [cho lực lượng đối lập]. Các
nhóm đối lập hoặc các báo chui - được lập ra bởi các thành viên của Công
đoàn Đoàn Kết- bắt buộc phải quan hệ lỏng lẻo với giới lãnh đạo ngầm
của Công đoàn. Vì thế, họ có thể dần phát huy một cách tự nhiên các
định hướng [chính trị] đặc thù và đa dạng. Thái độ của giới lãnh đạo
ngầm của Công đoàn Đoàn Kết, vốn ủng hộ các quan hệ lỏng lẻo và tự
nguyện giữa các nhóm hoạt động ngầm, đã đóng một vai trò quan trọng
trong việc thúc đẩy sự phân hóa nội bộ.
Quá trình hình thành nhóm tinh hoa thay thế, cả từ trí thức lẫn công
nhân, đã đạt được động năng sau khi có thiết quân luật.
Chính quyền quân sự ít ra cũng thành công trong việc thủ tiêu không
gian công. Tất nhiên, họ không bao giờ cưỡng đoạt lại được độc quyền về
tuyên truyền và tự tin. Báo chí và xuất bản ngầm và không chính thức,
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cùng với báo chí chính thức của nhà thờ Công giáo La Mã, tiếp tục đóng
vai trò định hình quan điểm và ảnh hưởng tới truyền thông chính thức.
Điều này đã dẫn tới sự tổ chức lại gần như hoàn toàn ‘không gian công’
thông qua sự chuyển đổi ép buộc của truyền thông chính thức - thậm chí
trước cả khi có quy định bắt đầu các cuộc đàm phán ‘bàn tròn’ và việc tái
hợp pháp hóa Công đoàn Đoàn Kết. Tất nhiên, những diễn biến bên
ngoài mặt trận báo chí - thí dụ các làn sóng bãi công khắp nơi trên đất
nước Ba Lan và những thay đổi diễn ra tại Liên Xô- đã đóng vai trò vô
cùng to lớn.
Trong giai đoạn sau ngày 13 tháng 12 năm 1981, đã diễn ra những thay
đổi chính trị-xã hội thực sự tại Ba Lan. Chúng dẫn tới việc lằn ranh giữa
tình trạng đặc trưng của ‘chủ nghĩa xã hội hiện tồn’ và diễn biến chính trị
thích hợp bị vượt qua. Trong ‘chủ nghĩa xã hội hiện tồn’, chính trị là lĩnh
vực của nhà chính quyền, và xã hội bị nguyên tử hóa chỉ còn có thể thích
nghi với những hành vi của người thống trị theo cách bất định dạng
(amorphous way). Diễn biến chính trị thích hợp bao gồm sự vận động của
các cơ chế chính trị không bị kiểm soát bởi nhóm cầm quyền, mà nhóm
này phải thích nghi với những vận động ấy. Các cơ chế chính trị đó ở Ba
Lan trong những năm cuối thập kỷ 1980 bao gồm sự xuất hiện tự nhiên
của các khuynh hướng chính trị đa dạng và các nhóm chính trị -có cơ sở
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từ những lực lượng xã hội, đấu tranh nhằm giành lấy sự ủng hộ rộng rãi
hơn từ công chúng, và cạnh tranh với nhau nhằm tranh giành ảnh hưởng
và sự công nhận của xã hội (mặc dù không nhất thiết nhằm gặt hái sự
thống trị về chính trị trong cả nước).
Ví dụ về một quá trình chính trị thực thụ ở Ba Lan có thể được tìm
thấy cả trong lực lượng đối lập và từ phía nhà nước. Với lực lượng đối lập,
nó bao gồm việc thành hình lực lượng đối lập bên trong Công đoàn Đoàn
Kết, sự xuất hiện các nhóm độc lập nhỏ hơn (như nhóm “Đoàn Kết tranh
đấu”), sự xuất hiện của các lãnh tụ mới của giai cấp công nhân từ các cuộc
đình công năm 1988, việc tổ chức nhiều nhóm đối lập nhấn mạnh rằng
tính toàn vẹn chủ quyền của Ba Lan là ưu tiên hàng đầu của họ, và việc
chia tách của đảng không chính thức, Đảng Xã hội Ba Lan. Trong khi
quay lại chống chính phủ và chấp nhận quan điểm dân túy nhằm gặt hái
càng nhiều ủng hộ càng tốt, các công đoàn chính thức đã cung cấp những
bằng chứng về một quá trình chính trị thực thụ từ phía nhà nước, và các
động thái mang tính giải phóng của hai đảng vệ tinh trong liên minh cộng
sản cũng vậy. Những cơ chế chính trị đích thực này lẽ ra chẳng khi nào
xuất hiện nếu không có sự xuất hiện ‘từ bên dưới’ của một xã hội dân sự
độc lập. Xã hội dân sự này có khả năng gây áp lực lên giới cầm quyền -thí
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dụ qua các cuộc đình công- và do đó tạo ra được cơ sở xã hội thực thụ mà
các nhân vật chính trị phải cạnh tranh để giành lấy. [1]
Sự chuyển đổi chính trị-xã hội phân tích ở đây diễn ra khi [sự tồn tại
của] lực lượng đối lập và các nhóm khác vẫn bị coi là bất hợp pháp và vì
thế vẫn thiếu cơ hội để vận hành một cách bình thường. Tình huống này
khuyến khích sự xuất hiện của các hiện tượng bệnh hoạn và được các nhà
cầm quyền xúi bẩy và khai thác. Một là, việc ‘tinh hoa hóa’ giới đối lập trở
thành một chiến lược của giới cầm quyền. Giới lãnh đạo của Công đoàn
Đoàn Kết bị dồn tới một tình huống rất giống với tình huống của
giớinomenklatura của Đảng [là cơ chế cử ra các nhân vật chủ chốt trong
chính phủ và các tổ chức khác của bộ máy dựa trên danh sách các ‘nhân
vật then chốt’ và những người có đặc ân chính trị-ND]. Họ buộc phải ra
quyết định một cách tùy tiện và lập ra các bộ máy cho công đoàn bằng
cách đề bạt và chỉ định, vì cả các kỳ bầu cử lẫn bất cứ một quá trình dân
chủ nào đều không khả thi. Quá trình này có thể dẫn tới sự xói mòn tính
chính đáng của nhóm lãnh đạo được bầu. Ở một mức độ nào đó, sự xói
mòn này đã diễn ra. Việc những người đối lập trong nội bộ Công đoàn
Đoàn Kết và các công đoàn chính thức dùng cụm từ “giới nomenklatura
của Công đoàn Đoàn Kết’ cũng là một ví dụ cho sự xói mòn ấy. Vì các
lãnh đạo của Công đoàn Đoàn Kết không phải là các nomenklatura áp đặt,
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mà là những người được bầu ra thông qua bầu cử tự do, và là đại diện chân
chính của một bộ phận cực lớn trong công chúng, giới lãnh đạo của Công
đoàn đã thoát được nguy cơ đánh mất cơ sở xã hội của mình. Tuy nhiên,
các mối quan hệ trong tương lai giữa giới lãnh đạo ‘Công đoàn Đoàn Kết
già’ và công nhân, đặc biệt là những người trẻ, có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu
cực. Chính quyền cũng hi vọng –và đã cố xúi bẩy- sự chia rẽ của Công
đoàn Đoàn Kết và đấu tranh bè phái trong nội bộ. Sự chia rẽ này đã xảy
ra. Như chúng tôi đã cố gắng chỉ ra, đấy là sự phát triển tự nhiên trong
một quá trình chính trị thực thụ. Tuy nhiên, các kết quả của nó phụ
thuộc vào các cơ chế điều hòa, vốn chưa sẵn có. Chúng cũng phụ thuộc
vào vị trí mà các biến thể đối lập này (vốn chưa được hợp pháp hóa trước
kỳ bầu cử bán-tự do tháng Sáu năm 1989) sẽ nắm giữ trong hệ thống thể
chế mới. [2]

Các mô hình chuyển đổi của Ba Lan và Hungary
Trong cuốn sách viết năm 1988, Szelenyi định nghĩa sự khác biệt căn bản
giữa hai mô hình là sự tư sản hóa của Hungary và việc tự tổ chức ra xã hội
dân sự chính trị của Ba Lan:
Trong khi người Hungary trong thập kỷ cuối này đã cùng tìm đường
đến với sự tự trị bằng cách mở rộng nền kinh tế thứ hai (theo một nghĩa
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nào đấy, theo đuổi chiến lược cá nhân), người Ba Lan đương đầu trực tiếp
với cấu trúc quyền lực trong không gian chính trị, thông qua các công
đoàn lao động, Ủy ban Bảo vệ Công nhân (KOR), các tổ chức chính trị, và
hoạt động tập thể.
Ông cũng viết thêm rằng:
Nếu dân chủ là mục tiêu, thì người Hungary đã đi theo con đường từng
được biết đến trong lịch sử. Ngay cả ở phương Tây, tinh thần kinh doanh
có trước và dân chủ theo sau. Người Ba Lan đã thử một con đường không
khả thi: bắt đầu bằng sự thay đổi chính trị. Thực ra, ‘con đường Hungary’
xứng đáng được quan tâm về mặt lý thuyết hơn với sự sụp đổ của cuộc thí
nghiệm Ba Lan (dù rằng còn khá vội vã khi nói về sự ‘sụp đổ’: đến mùa hè
1987, đã 5 năm thiết quân luật được áp dụng mà bất đồng chính kiến Ba
Lan vẫn không bị đánh quỵ’. [3]
Chúng tôi đồng ý với Szenlenyi ở chỗ nhấn mạnh rằng hoạt động kinh
tế, trong tương quan đối lập với sự tự tổ chức của xã hội quanh những giá
trị cơ bản và các mục tiêu chính trị-xã hội đã cấu thành những khác biệt
căn bản giữa Hungary và Ba Lan trước sự sụp đổ của hệ thống chủ nghĩa
cộng sản. Tuy nhiên, còn có những khác biệt khác cần phải kể ra. Mô
hình Hungary -về lý thuyết và thực tiễn- không chỉ là mô hình tập trung
vào kinh tế, mà còn là mô hình tập trung vào bất đối kháng. Nó dựa trên
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sự cộng tác giữa các lãnh đạo cải cách của đảng-nhà nước và các trí thức có
khuynh hướng cải cách. Từ giữa thập kỷ 1960, các trí thức phê phán chứ
không phải đối lập đã tập trung nỗ lực của họ vào việc gây áp lực lên giới
lãnh đạo để đòi tiến hành các cải cách kinh tế từ bên trên -và trong những
năm 1980- đòi chuyển giao nhiều quyền lực hơn cho nhóm cải tổ trong
đảng. Trong những năm 1988-1989, họ gây áp lực lên nhóm cầm quyền
tinh hoa đòi thể hiện cải tổ chính trị kèm theo cải tổ kinh tế sâu rộng
hơn nữa từ bên trên. Mục tiêu của hầu hết các chiến lược của trí thức
Hungary là nhằm xây dựng ‘xã hội thứ hai’, nhưng tránh các phong trào xã
hội rộng lớn kiểu Công đoàn Đoàn Kết. Họ muốn xã hội dân sự Hungary
được thành hình từng bước qua quá trình tư sản hóa. [4] Nỗ lực của họ ít
nhất là cũng đã thành công một nửa (trong các năm cuối thập kỷ 1960 và
đầu 1989).
‘Kịch bản đại liên minh’ mà Hankiss phát triển có 3 tính chất tiêu biểu
cho phần lớn các kịch bản đột phá mang tính dự đoán-chuẩn tắc về
chuyển đổi của Hungary. Đó là trọng tâm kinh tế, bất đối kháng và tập
trung vào tinh hoa. Nó dựa trên 2 giả định mạnh và liên quan tới nhau:
Giả định thứ nhất là những người cộng sản không bao giờ từ bỏ quyền lực
(ít ra là trong tương lai khả đoán). Thứ hai là, con đường duy nhất và nên
thực hiện để chuyển đổi hệ thống là thay đổi tính chất của nhóm cộng
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sản tinh hoa cầm quyền, thay vì thay thế nó. Hai giả định này dẫn tới
chuỗi lập luận sau: Nhóm cầm quyền tinh hoa sẽ chấp nhận đổi mới hoặc
thậm chí chuyển đổi hệ thống kinh tế và chính trị chỉ khi nào họ bị
thuyết phục rằng họ không bị tước mất quyền lực khi tiến hành sự chuyển
đổi này, và họ có khả năng chuyển quyền lực mà mình đang sở hữu trong
hệ thống cũ thành một dạng quyền lực mới trong hệ thống mới. Theo
Hankiss, tất cả những mục tiêu này đều có thể đạt được bằng cách lập ra
một đại liên minh. Đại liên minh này sẽ bao gồm các nhóm xã hội sau:
1. Các tầng trên và cận trên của tập đoàn đầu sỏ trong đảng;
2. Các tầng trên và cận trên của bộ máy hành chính quan liêu nhà
nước;
3. Lãnh đạo các công ty lớn và vừa trong các ngành công nghiệp, nông
nghiệp và dịch vụ;
4. Tầng lớp thương gia mới.
Theo Hankiss, không nên ngăn cản sự thành lập và các lợi ích của một
liên minh như vậy, vì đó là cách duy nhất để chuyển đổi ‘quyền lực bắt đầu
của nhóm cầm quyền tinh hoa, vốn mang tính hủy diệt và nguy hại cho xã
hội trong chế độ cũ… thành quyền lực ít hiểm nguy, thậm chí đắc dụng
trong chế độ mới’. Các quan hệ gia đình và thân tộc là có lợi cho ‘chuyển
đổi êm thấm’, vì chúng có thể giúp chuyển đổi nền tảng quyền lực của
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nhóm cộng sản cầm quyền tinh hoa từ quyền lực tập đoàn chuyên chế áp
đặt lên nền kinh tế nhà nước thành quyền lực giai cấp dựa trên sở hữu tư
nhân. Theo cách nói của ông: ‘những mất mát quyền lực hành chính của
người bố có thể được đền đáp xứng đáng bằng quyền lực kinh tế và sự giàu
có của gia đình’, nếu con trai ông ta là đại diện cho phía Hungary trong
một công ty Tây phương và vợ ông sở hữu một shop thời trang tại
Budapest. [5] Kịch bản đại liên minh là một dự án xây dựng một giai cấp
lãnh đạo giàu có dựa trên giai cấp cộng sản lãnh đạo cũ. Sự hình thành xã
hội dân sự, theo kịch bản này, bị đẩy lùi vào tương lai xa - sau khi có sự
xuất hiện và củng cố của giai cấp lãnh đạo mới và sau khi có sự tư sản
hóa xã hội Hungary. Bản chất của nó là sự lặp lại quá trình xuất hiện các
xã hội dân sự Tây phương, mặc dù dưới các điều kiện khác. Giống như các
trí thức và các nhà cải cách khác, Hankiss nghĩ rằng sự xuất hiện một xã
hội dân sự như ở Ba Lan sẽ là mối nguy cho ‘chuyển đổi êm thấm’ và vì
thế, nên tránh.
Chiến lược đối lập Ba Lan được chấp nhận trong những năm 1970 bởi
KOR và các nhóm độc lập khác cũng không phải là đối kháng, như những
gì các lãnh tụ trí thức đối lập đã cho thấy. [6] Tuy nhiên, sự đối kháng lại
xảy ra giữa công nhân và bộ máy cầm quyền, và các lực lượng xã hội đích
thực đã được tiếp sức và trở nên năng động về chính trị. Vì thế, đến lượt
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nó, mọi chiến lược được sử dụng bởi lực lượng đối lập buộc phải thích
nghi với tình hình đã thay đổi và với các lực lượng xã hội đang hoạt động
trên đấu trường chính trị và xã hội. Hơn nữa, vì cải cách kinh tế từ bên
trên không bao giờ được thực hiện tại Ba Lan. Cách duy nhất để thúc đẩy
điều này là áp lực của đám đông từ bên dưới. Áp lực như thế được gây ra
bởi Công đoàn Đoàn Kết và đối lập Công đoàn Đoàn Kết trước và sau khi
có thiết quân luật.
Mô hình tiền-đột phá về chuyển đổi của Ba Lan, được hiểu là một
logic của vận động lịch sử, có tính trọng tâm-chính trị và một mặt nào
đó, mang tính đối kháng, mặc dầu sự đối kháng này bị hạn chế bởi cả hai
bên. Không chỉ Công đoàn Đoàn Kết có tính chất của một cuộc cách
mạng tự-hạn chế, mà chế độ độc tài quân sự của Jaruzelski cũng là một
nền độc tài tự-hạn chế. Không ai tin -cho đến khi có sự ra đời của chính
phủ Mazowiecki- rằng nhóm cộng sản cầm quyền có thể bị thay thế. Tuy
nhiên, rất ít người thực sự tin rằng nó có thể được chuyển đổi thành một
nhóm cầm quyền có ích về mặt xã hội trong một hệ thống mới, cho dù
những kế hoạch như thế đã được nêu ra bởi những người tân-bảo thủ và
tân-tự do cấp tiến. [7] Tâm lý phổ biến nhất là cho rằng: lựa chọn duy
nhất tồn tại là gây áp lực lên giới cộng sản cầm quyền đòi ‘bên xã hội’ đại
diện bởi Công đoàn Đoàn Kết phải có ảnh hưởng, ít ra là ở mức độ nào
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đó, tới cách điều hành đất nước. Đặc điểm chính của mô hình Ba Lan như chúng tôi đã cố miêu tả- bao gồm sự hiện diện của chuỗi hoạt động
chính trị và xã hội của xã hội dân sự, theo cách yêu hiện đại hoặc tânGramsci mà chúng tôi sử dụng trong bài viết này.
Mô hình hay con đường Ba Lan đã bị chỉ trích và phủ nhận, chủ yếu vì
nó bị cho là thiếu thực tế. Không có ai (kể cả tác giả của bài viết này) đoán
được rằng nhóm cộng sản cầm quyền sẽ đến một lúc nào đó, phi độc
quyền hóa và chia sẻ quyền lực chính trị của họ - thậm chí chỉ một phần với các đối thủ có tổ chức, những nhóm được hưởng sự ủng hộ của các lực
lượng xã hội đích thực ở tầng cơ sở. Áp lực không chính thức của trí thức,
không có sự ủng hộ ở tầng cơ sở hoặc thậm chí không có nhiều liên lạc
với xã hội nói chung, có vẻ như có hiệu quả hơn nhiều, ít ra là nó đã
chứng tỏ được điều này trong suốt 20 năm thành công ở Hungary. Mô
hình Hungary được dựa trên tình hình chính trị và xã hội nội sinh, như
tôi đã cố diễn giải. Tuy nhiên, trên mức độ lý thuyết-chuẩn tắc, nó đã
được lập ra như là một lựa chọn thực tế đối ngược lại với lựa chọn phi
thực tế của Ba Lan.
Về dài hạn và trong các tình huống đã thay đổi, mô hình Ba Lan tỏ ra
thực tế không kém. Cải cách chính trị thực hiện từ bên trên [ở Hungary]
và những cải cách được ký kết trong bản thỏa thuận giữa các đối tác tại
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‘bàn tròn’ vào tháng Năm 1989 ở Ba Lan là rất gần gũi nhau. Cả hai cam
kết rằng các cuộc bầu cử tiếp theo sẽ nửa-tự do, với việc các ứng viên độc
lập hoặc đối lập có cơ hội để lấy đủ số ghế cho phép họ có ảnh hưởng đến
cách cai trị đất nước. Cả hai hứa hẹn các cuộc bầu cử sẽ hoàn toàn tự do
trong 4 năm tiếp theo. Đảng cộng sản của cả hai nước quyết định chia sẻ
quyền lực và trách nhiệm, hi vọng sẽ kiểm soát được tình hình. Nói
chung, vào tháng Năm 1989, đang tồn tại hai mô hình chuyển đổi tới ‘nền
dân chủ nghị viện thị trường xã hội chủ nghĩa’-mô hình Ba Lan, bao gồm
sự thích nghi của xã hội dân sự đang tồn tại với cấu trúc hệ thống chính
thức đã bị thay đổi (hoặc ít ra là đang thay đổi), và mô hình Hungary, bao
gồm việc lấp đầy khung thể chế được tạo ra từ bên trên với một xã hội dân
sự đang thành hình.

Kết luận
Từ mùa xuân 1989, lịch sử Đông Âu đã đạt được động năng còn lớn hơn
trước nhiều. Cuộc bầu cử nửa-tự do ở Ba Lan đem lại một chiến thắng
rộng lớn cho Công đoàn Đoàn Kết đối lập và một thất bại thê thảm cho
liên minh cộng sản, nhóm đã thất bại trong việc lập ra chính phủ mới, dù
cho đã bảo đảm được đa số hình thức trong nghị viện. Chính phủ khôngcộng sản đầu tiên được thành lập trong khối Xô viết đã ra đời ở Ba Lan.
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Phản ứng của nhà nước Xô viết, trước một diễn tiến không tin nổi như
thế, đã bị thử thách. Kết quả của cuộc thử thách này là nỗi sợ về sự can
thiệp của nhà nước Xô viết thôi không còn đóng vai trò quyết định trong
quá trình chuyển đổi tiếp theo ở Đông Âu. Giai đoạn cuối cùng của quá
trình giải thể hệ thống cộng sản đã được châm ngòi, và hiệu ứng domino
sẽ theo sau.
Nhóm cải cách trong đảng cộng sản Hungary có phản ứng trước tiên.
Nó quyết định tìm kiếm quyền lực qua bầu cử tự do với toàn bộ tài sản
vốn đã đem lại cho Công đoàn Đoàn Kết thắng cử (giới thiệu các kỳ bầu
cử tự do, bản thân nó, cũng là một tài sản đầy sức mạnh). Chiến lược của
họ tịt ngòi - bầu cử tự do đưa đến cho họ thất bại thảm hại.
Cả Ba Lan và Hungary, cũng như các quốc gia Đông Âu khác, bước vào
giai đoạn hai của chuyển đổi - nơi họ phải đối đầu với nhiệm vụ xây dựng
các hệ thống chính trị, xã hội và kinh tế mới và có thể đứng vững. Ở Ba
Lan, ‘xã hội dân sự chính trị chống lại nhà nước’ đã đóng vai trò của mình
trong việc làm xói mòn hệ thống cộng sản từ bên trong. Một phần đáng
kể của nó đã trở thành lực lượng thống trị trong nhà nước và đang dẫn
đầu quá trình đầy khó khăn hướng tới sự chuyển đổi tận gốc rễ nhà nước
này. Ở Hungary, xã hội dân sự đang tự tổ chức một cách mau chóng đang lấp
đầy và chuyển đổi khung thể chế cho sự tồn tại của nó vốn được tạo ra từ
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trước bởi các nhà cộng sản cải cách. Dù mô thức là gì - trừ phi có bạo
động cách mạng hoặc sự can thiệp của Liên xô, các xã hội dân sự mới này,
vận động trong các nước được coi là của chính họ, sẽ dần xuất hiện tại các
quốc gia này. Một số nhà nghiên cứu tin rằng chúng sẽ theo kiểu Hegel.
Theo chúng tôi, có nhiều khả năng là chúng sẽ trở thành các xã hội dân
sự của kiểu hậu-cộng sản đặc biệt, cái mà hình thù của nó sẽ được định
dạng qua một quá trình lâu dài và đầy đau đớn. Các con đường mà trong
đó lịch sử tiền-đột phá của các xã hội dân sự trong các nước Đông Âu cụ
thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tiếp theo của chúng là một chủ đề vô
cùng hấp dẫn cho các nghiên cứu tiếp theo.

Chú thích: Xem chú thích các phần tại:
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=4590&rb=0402

Nguồn: Janina Frentzel-Zagorska. Xã hội dân sự ở Ba Lan và Hungary (bản
dịch của Lâm Yến). Truy cập ngày 01.12.2016.
<http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=4590&rb=0402>
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ác phân tích về sự hình thành và phát triển của xã hội dân sự trong
các chế độ kiểu Soviet được bắt đầu trong giai đoạn Công đoàn

Đoàn kết ở Ba Lan năm 1980-81. Khi đó, các học giả bắt đầu tìm cách
giải thích mô thức của sự tham dự xã hội độc lập (independent social
participation) trong điều kiện xã hội nói chung bị chỉ đạo bởi nhà
nước [1] . Từ năm 1985, khi hàng chục ngàn nhóm và chính đảng không
chính

thức

xuất

hiện

ở

USSR

sau

các

chương

trình

cải

cách glasnost và perestroika của Gorbachev, khái niệm xã hội dân sự lại được
dùng để mô tả các vận động xã hội tích cực. [2] Mặc cho việc khái niệm
này được sử dụng phổ biến ở cả Trung Âu và USSR, ít ai chịu so sánh sự
phát triển của xã hội dân sự ở các chế độ kiểu Soviet, chủ yếu vì USSR là
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một trường hợp quá độc đáo do điều kiện lịch sử đặc biệt và sự phát triển
bản địa của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở đây. [3] Tuy vậy, dù có những khác
biệt hiển nhiên giữa các quốc gia, một sự so sánh như thế vẫn có ích, khi
mà nền khoa học chính trị phương Tây đang cố gắng lắp ghép các
mảnh puzzle hậu toàn trị lại với nhau (từ các thông tin về hành vi nhóm
và hành động tập thể) bằng cách khuyến khích các phân tích mang tính
hệ thống hơn về các nguyên nhân và các hình thức tham dự xã hội trong
các nhà nước Cộng sản đang chuyển đổi. [4]
Trong khi những diễn biến nhanh chóng và phức tạp ở Trung Âu và
USSR không cho phép một sự phân loại chặt chẽ, chúng tôi dựa phân
tích của mình trên các xu hướng khá rõ ràng trong diễn trình phát triển
của xã hội dân sự ở Trung Âu và so sánh chúng với các xu hướng ở Liên
Xô (cũ). Kinh nghiệm ở Trung Âu cho thấy có bốn giai đoạn trong diễn
trình phát triển của xã hội dân sự: tự vệ- các cá nhân và nhóm độc lập
[đấu tranh] với nhà nước để bảo vệ quyền tự chủ một cách chủ động hoặc
bị động; xuất hiện- các nhóm và phong trào độc lập theo đuổi các mục
tiêu giới hạn trong một không gian công đã được mở rộng (kết quả của sự
nhượng bộ hoặc thừa nhận của nhà nước-đảng đang trong quá trình đổi
mới); động viên- các nhóm và phong trào độc lập làm xói mòn tính
chính đáng của đảng-nhà nước bằng cách giới thiệu các hình thức quản lý
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nhà nước mới cho xã hội (khi đó đã được chính trị hóa); và được thể
chế hóa- các lãnh đạo (được công chúng ủng hộ) luật hóa các luật bảo
đảm tính độc lập cho các hoạt động xã hội, dẫn tới quan hệ khế ước giữa
nhà nước và xã hội cuối cùng được điều chỉnh bằng các cuộc bầu cử tự
do.
Chúng tôi cho rằng trong 2 giai đoạn đầu (tự vệ và xuất hiện), xã hội
dân sự ở Trung Âu và USSR có thể được so sánh trên cơ sở kiểu chế độ.
Có nghĩa là, các chế độ Cộng sản trong các hệ thống xã hội hậu toàn trị
đã định hình một mô hình phát triển đặc biệt của xã hội dân sự: Trong
các chế độ kiểu Soviet, những cuộc khủng hoảng có hệ thống, trong bối
cảnh hậu toàn trị, đã đem lại một kiểu phát triển xã hội dân sự đặc biệt
trong 2 giai đoạn đầu tiên, khi mà các nhà hoạt động xã hội nỗ lực bảo vệ
sự tự chủ của mình khỏi sự thâm nhập của nhà nước-đảng và, khi có cơ
hội thích đáng, sẽ bày lợi ích và yêu sách của họ trong một không gian
công mở rộng. Sự mở rộng của các hoạt động độc lập sẽ ngày càng mâu
thuẫn với nền tảng của tính chính đáng và quyền lực của một đảng cầm
quyền, dẫn tới sự chấm dứt nền cai trị của Cộng sản. Một khi các nhà
hoạt động xã hội trong các xã hội dân sự đang xuất hiện ngồi lại với nhau,
nhằm đưa ra các phương pháp quản lý xã hội mới (và bằng các phương
pháp mới đó, họ tìm cách thể chế hóa những thành quả mà xã hội độc lập
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đã đạt được), [thì khi đó], mô thức phát triển của xã hội dân sự ở Trung
Âu và USSR bắt đầu phân hóa. Trong 2 giai đoạn sau của diễn trình phát
triển xã hội dân sự, các đặc trưng của xã hội dân sự mang tính độc đáo với
từng nước, phụ thuộc phần lớn vào lịch sử, văn hóa chính trị (đặc biệt là
khuynh hướng tự tổ chức của xã hội và quan hệ giữa các giai cấp xã hội
khác nhau), các hình thái chủ nghĩa dân tộc nhất định, và bối cảnh xã hội
cho sự phát triển thể chế.
Trong bài báo này, chúng tôi so sánh 2 giai đoạn đầu của diễn trình
phát triển xã hội dân sự trong các nước Ba Lan, Hungary và
Czechoslovakia với diễn trình ở USSR trên cơ sở kiểu chế độ, và với mục
đích làm rõ logic xuất hiện của xã hội dân sự trong các chế độ kiểu Soviet.
Hai giai đoạn cuối (trong đó các đặc điểm xã hội và văn hóa trở nên quan
trọng hơn kiểu chế độ trong việc quy định sự phát triển của xã hội dân sự)
sẽ là chủ đề của nghiên cứu tiếp theo. Ở đây, chúng tôi bắt đầu bằng cách
làm rõ bối cảnh của “kiểu chế độ” và “xã hội dân sự” và nối tiếp bằng phần
so sánh.

Bối cảnh: Hậu toàn trị
Các chế độ “hậu toàn trị” có được tên gọi của mình (với tư cách là một
dạng chế độ chuyên chế đặc biệt) trong một tiểu luận nổi tiếng của Juan
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Linz. [5] Lý luận của Linz là: các chế độ chuyên chế-kiểu-hậu toàn trị khác
với các chế độ chuyên chế khác ở chỗ hậu toàn trị ít nhất cũng có mong
muốn trở thành “toàn” xét về cơ sở tồn tại (raision d’etre) của nhà nước
Stalinist. Mô hình nhà nước hậu toàn trị được đặc trưng bởi: (1) một quá
trình chính trị xung đột hoàn toàn được cách ly với các yêu sách của các
nhóm xã hội độc lập; (2) quá trình vận động và động viên tham dự xã hội
chưa hoàn chỉnh; (3) sự khẳng định của nhà nước-đảng về tính chính
đáng của họ dựa trên các nền tảng học thuyết và thành tích lãnh đạo, và
(4) đảng khẳng định độc quyền đại diện cho các giá trị và lợi ích.
Các đặc trưng của hệ thống hậu toàn trị nhấn mạnh vào sự thống trị
của đảng-nhà nước trong các quá trình xã hội và không chấp nhận các
hoạt động xã hội độc lập, trong khi thừa nhận rằng các phương pháp
thống trị và áp bức của nhà nước theo kiểu Stalinist (cái dẫn tới việc
nguyên tử hóa xã hội) đã không còn đứng vững trong điều kiện xã hội
đang hiện đại hóa và tính đa dạng của dân tộc. Trong khi các chế độ toàn
trị kiểu Stalinist nhấn mạnh đến việc động viên tập trung [các nguồn lực]
để thực hiện các mục tiêu xã hội và ý thức hệ theo sự lãnh đạo của đảng;
thì các chế độ Cộng sản hậu toàn trị buộc phải hạn chế động viên
[nguồn lực] bằng cách giảm kiểm soát các quá trình xã hội, trao quyền tự
chủ rộng rãi hơn cho một số nhóm. [6]
315 | 402

Việc các chế độ hậu toàn trị giải phóng [một phần] bằng cách chấp
nhận sự tự chủ của xã hội và (ở một mức độ lớn hơn là) dân tộc đã là chủ
đề chính của nhiều nghiên cứu về quá trình chính trị trong các xã hội
kiểu Soviet trong những năm cuối thập kỷ 1960 và 1970. Khi phân tích
các hậu quả của sự tham dự xã hội rộng rãi, một số phân tích gia đã lập
luận rằng các nhà nước kiểu Soviet đã vận động theo một phiên bản của
mô hình lợi ích nhóm. [7] Đảng-nhà nước thừa nhận một số lợi ích thể
chế là chính đáng, nhưng cũng nỗ lực kết hợp và kiểm soát các lợi ích này
trong khuôn khổ các thể chế do nhà nước thống trị. [8] Trong khi diễn
trình chính trị hậu toàn trị được đặc trưng bởi sự tổng hợp lợi ích, xung
đột và giải pháp, và bị giới hạn trong các tham số của cơ chế nhà nướcđảng, thì quá trình chính trị vẫn được cách ly khỏicác lợi ích xã hội phi nhà
nước và liên kết tự do. Trong những năm 1980, hiện tượng mô hình này
không còn thỏa mãn được nhu cầu của chế độ (cũng như khát vọng của
dân chúng) đã trở thành vấn đề trung tâm trong lĩnh vực [nghiên cứu]
tham dự của công dân. Quá trình chuyển từ sự tham dự [do bị] động viên
sang tự do liên kết và phát biểu lợi ích đã thúc đẩy các nghiên cứu về các
xã hội dân sự đang xuất hiện tại Trung Âu và USSR. Trước khi khảo sát
bản chất của quá trình này, chúng tôi muốn trình bày tiếp về bối cảnh của
xã hội dân sự.
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Xã hội dân sự
Thuật ngữ “xã hội dân sự” đã được sử dụng rộng rãi ở Trung Âu và USSR
bởi cả các học giả và các nhà vận động (activists). Trong khi thuật ngữ này
không được áp dụng có hệ thống bởi cả hai nhóm, có một điểm hiển
nhiên là: chủ đề xã hội dân sự trong quan hệ với các chế độ Cộng sản chỉ
xuất hiện khi có sự hiện diện của các hoạt động xã hội dựa trên việc tự do
liên kết (chứ không phải tham dự bắt buộc) và phát biểu các lợi ích cả từ
bên dưới và bên trên. Tại điểm này, cần làm rõ xã hội dân sự được hiểu là
gì, và từ góc độ lý thuyết, làm thế nào nó có thể xuất hiện trong bối cảnh
chủ nghĩa hậu toàn trị.
Chúng tôi dùng một phiên bản định nghĩa được sử dụng rộng rãi trong
các nghiên cứu gần đây về Trung Âu: một hình thái tự tổ chức độc lập của
xã hội, trong đó các nhân tố cấu thành của nó tự nguyện tham gia vào các
hoạt động công nhằm tìm kiếm các lợi ích cá nhân, nhóm và dân tộc
trong phạm vi quan hệ nhà nước-xã hội được pháp luật quy định. Theo
định nghĩa này, xã hội dân sự gồm 2 phần. Phần đầu là khung pháp lý cho
phép [tồn tại] hình thái tự tổ chức của xã hội và quy định tính chất của
quan hệ giữa nhà nước-xã hội, vì thế, bảo đảm quyền tự chủ của các nhóm
xã hội. Đó là nền tảng thể chế cho xã hội dân sự, một điều kiện cần thiết
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phổ quát, nhưng cũng là cái mang nhiều nét khác biệt giữa các nước, tùy
theo bối cảnh hình thành các thể chế và bộ luật ở từng nước. Phần hai là
bản sắc của các nhà hoạt động xã hội và mục tiêu trong các hoạt động của
họ. Những yếu tố này quy định thêm đặc điểm và hình thức tổ chức của
xã hội dân sự. Chúng tôi gọi nó là định hướng của xã hội dân sự, và nó khác
nhau khá nhiều giữa các xã hội, phụ thuộc vào các giá trị ẩn bên dưới các
hoạt động độc lập trong không gian công. [9]
Sự khác biệt giữa nền tảng thể chế và định hướng của xã hội dân sự là điều
kiện ban đầu để hiểu sự hình thành của xã hội dân sự trong các điều kiện
lịch sử và quốc gia cụ thể đã diễn ra như thế nào. Các học giả đầu tiên của
thuyết khế ước xã hội (contractarians) nhấn mạnh đến nền tảng thể chế
của xã hội dân sự, đó là, một khế ước xã hội ràng buộc các thành viên của
một cộng đồng tự nguyện vào các tập tục chung “nhằm cùng bảo vệ Cuộc
sống, Tự do và Tài sản…” [10] Khi xây dựng một mô hình hữu cơ hơn về
các quan hệ giữa nhà nước-xã hội, Hegel đã xóa nhòa ranh giới giữa sự tồn
tại về pháp lý của xã hội dân sự với các căn bản hoạt động diễn ra trong nội bộ
của nó bằng việc khẳng định rằng nhà nước bao gồm cả xã hội dân sự, do
vậy, trong khi các hoạt động độc lập diễn ra trong vương quốc xã hội dân
sự, [thì] phương hướng của các nhà hoạt động xã hội lại tuân theo định
hướng của các lãnh đạo nhà nước, gây ra tính duy lý tuyệt đối trong quan
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hệ nhà nước-xã hội. [11] Khi nói đến mô hình hữu cơ của Hegel, Marx đã
xóa hoàn toàn mọi khác biệt giữa sự tồn tại về pháp lý của một không gian
công độc lập và phương hướng của các nhà hoạt động của nó. Tức là, mọi
khung pháp lý về xã hội dân sự được thiết kế bên trong bối cảnh các quan
hệ xã hội tư sản sẽ không thể không bị thống trị bởi các hành vi công
hướng tới việc thỏa mãn các lợi ích tư sản. Các phương hướng khác của
các nhà hoạt động xã hội, ví dụ, hướng tới lợi ích của [giai cấp] công
nhân, sẽ không bao giờ trở thành hiện thực trong khung thể chế tư sản.
Trong khi chính trị hóa Marx, Gramsci nhận thấy có nhiều khả năng để
đạt được các lợi ích đối lập hơn ngay cả trong các khung khổ các quan hệ
xã hội và cấu trúc pháp luật [mang tính] bóc lột. Các nhóm đối lập có thể
thúc đẩy các lợi ích của mình, nếu họ [chịu] đối mặt với quyền lãnh đạo
của các giai cấp thống trị bằng cách tiến hành một cuộc “chiến tranh vị
trí” trong việc truyền bá lợi ích của họ trong đa sống công cộng. [12] Xã
hội dân sự của Gramsci có thể vận hành theo cách mà xã hội dân sự của
Marx không thể. Trên đấu trường bày tỏ quan điểm, phát biểu lợi ích, và
hoạt động liên kết, xã hội dân sự có thể được giai cấp lao động sử dụng để
dần dần tạo dựng quyền lãnh đạo của chính nó về các lợi ích, các phương
hướng văn hóa, quan điểm ý thức hệ, để đánh dấu khúc dạo đầu cho sự
thống trị của chính nó đối với nhà nước, và cuối cùng hấp thu nhà nước
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vào trong [chính cái] xã hội dân sự bị thống trị bởi lợi ích của giai cấp lao
động.
Trong khung cảnh sự cầm quyền của Cộng sản theo kiểu hậu toàn trị ở
Trung Âu, cách tiếp cận khế ước với hành vi công cộng độc lập
(independent public activity) hoàn toàn không khả thi. [13] Không thể lựa
chọn đại diện của mình vào bộ máy nhà nước, và do đó không thể có ảnh
hưởng chính sách và không thể theo đuổi các lợi ích tư nhân trong một
không gian công được luật pháp bảo vệ, những cá nhân trong xã hội
không chấp nhận sự thống trị của nhà nước về liên kết và tham dự công
cộng đành phải hoặc là rút về cuộc sống cá nhân và gia đình, hoặc xây
dựng một cái thay thế - một mạng lưới liên kết và tham dự ngầm. Một
cuộc cách mạng lật đổ, hoặc một sự thay đổi triệt để bộ máy nhà nước
hoặc cơ sở xã hội cho quyền lực của nó, là chuyện không thể. Kinh
nghiệm năm 1856 ở Hungary và năm 1968 ở Czechoslovakia đã cung cấp
cho các nhà vận động độc lập và các đảng viên cải cách một bài học xương
máu. Khi công chúng ngày càng hình thành rõ cho mình lộ trình cải cách
trong những năm 1970 và 1980, lựa chọn duy nhất cho các tham dự độc
lập là chấp nhận các ranh giới hệ thống của Cộng sản cầm quyền, và [chấp
nhận] sự kiểm soát của chế độ đối với chính trị tầm cao, trong khi bày ra
càng nhiều quyền tự chủ càng tốt trong không gian độc lập của các hoạt
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động công. [14] Theo cảm quan của Gramsci, những đường nét cơ bản của
xã hội dân sự vì thế sẽ được hình thành ngay trong bối cảnh một nhà
nước đàn áp. [15] Nói cách khác, các nhóm xã hội sẽ hình thành trên cơ sở
các mục tiêu và lợi ích nhóm được phát biểu độc lập, tự giới hạn mục tiêu
của mình trong các lĩnh vực không đe dọa đến quyền lực hay tính chính
đáng của chế độ. Việc diễn dịch và bày tỏ lợi ích sẽ được theo đuổi độc lập
(mặc dù vẫn liên hệ) với cấu trúc nhà nước thống trị và các quan hệ kinh
tế. [16]
Vì thế, các thành phần hoạt động độc lập ở Trung Âu từ đầu những
năm 1970 bắt đầu giả định rằng xã hội dân sự có thể xuất hiện bên trong
các tham số của nhà nước hậu toàn trị. Sự xuất hiện này là khả thi thông
qua việc bảo vệ quyền tự chủ của các nhà hoạt động xã hội, những người
thông qua việc tham dự có phối hợp sẽ dần hình thành một cuộc “chiến
tranh vị trí” chống lại các lợi ích của nhà nước Cộng sản, trong khi vẫn
hoạt động trong các phạm vi được chế độ chấp nhận và không đe dọa đến
tính chính đáng của nó. Kết quả có thể là sự cân bằng quyền lực giữa nhà
nước bị thống trị bởi một đảng duy nhất đang giữ vững sự kiểm soát trên các
lộ trình kinh tế-chính trị rộng lớn, và một xã hội ngày càng độc lập được
phép tự hình thành các lợi ích tư nhân hoặc địa phương (cái sẽ được hiện
thực hóa thông qua các hình thức “tự quản lý” hoặc “tự quản trị”). Sáng
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kiến cho sự dàn xếp độc đáo này được hóa thân trong “chủ nghĩa tiến hóa
mới” của Adam Michnik, là sản phẩm của các nhà hoạt động chính trị ở
Ba Lan. Công thức này, nhìn từ một góc độ khác, được áp dụng dưới hình
thức “nền đa nguyên xã hội chủ nghĩa” của Gorbachev ở USSR.
Việc khảo sát tập hợp tình huống cụ thể (mà trong đó đã hình thành
các xã hội dân sự ở Trung Âu và USSR), cũng như diễn trình hoạt động
của nó, cho thấy sự cân bằng tân-Gramsci (giữa một nhà nước thống trị và
một xã hội ngày càng tự chủ hơn) là điều kiện cần cho sự phát triển của
các xã hội dân sự ở các nước này, nhưng cũng là cái mang tính bất ổn định
nội tại, và vì thế, chỉ có tính ngắn hạn. Ở Trung Âu, nền tảng tính chính
đáng của chế độ vốn yếu kém, và xã hội có những nguồn lực để đưa ra các
phương pháp quản lý xã hội mới thay thế. Ở USSR, nơi mà tính chính
đáng của chế độ Cộng sản được cột chặt với (một vài dạng cá biệt của) chủ
nghĩa dân tộc Nga, và các nhóm độc lập tỏ ra kém cố kết hơn trong hoạt
động phản kháng của họ chống lại chế độ, thì giai đoạn bất ổn định còn
kéo dài hơn nữa. Tuy nhiên, cuối cùng thì căng thẳng ẩn chứa sẵn trong
quá trình chuyển giao quyền lực từ một nhà nước-đảng đang đổi mới sang
một xã hội đang kiểm tra các giới hạn tham gia của mình sẽ phải được giải
quyết, hoặc bằng việc nhà nước thu lại các đặc quyền tham gia [mà nó đã
nhượng bộ], hoặc quá trình động viên của lực lượng đối lập sẽ [mạnh dần
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lên và] đủ khả năng đưa ra các hình thức quản lý xã hội mới. Các mẫu
hình phát triển của xã hội dân sự đem đến nghịch lý về một đảng duy
nhất tiếp tục cầm quyền trong bối cảnh các hoạt động xã hội ngày càng
độc lập và phát triển theo khuynh hướng chính trị hóa. Tại điểm này,
chúng tôi đã đi đến nghịch lý đó thông qua việc khảo sát các giai đoạn đầu
của xã hội dân sự, từ chỗ nó bắt đầu tự bảo vệ mình chống lại sự thâm
nhập của nhà nước, và sau đó xuất hiện với sự bùng phát các hoạt động
thách thức lại đảng cầm quyền.

Khủng hoảng có hệ thống: I
Các giá trị và vận động xã hội tự chủ, và vì thế các hạt giống của xã hội
dân sự, hình thành trong các chế độ hậu toàn trị là kết quả của một cuộc
khủng hoảng có hệ thống. Cuộc khủng hoảng này có cội rễ từ chỗ các chế
độ đã không thể đạt được thành công tối thiểu trong việc thực hành các
chức năng tự định của mình về thiết lập giá trị và đại diện lợi ích. Trong
trường hợp đầu, nỗ lực không thành công của nhà nước trong việc áp đặt
gói giá trị lên dân chúng có thể được coi là thất bại về văn hóa hóa
(enculturation). Touraine đã ghi nhận điểm này trong trường hợp của Ba
Lan. “Ba Lan luôn có 2 mặt: một đất nước thực sự chưa bao giờ bị che
đậy hoàn toàn bởi cái chính thức, một đời sống trí thức chưa bao giờ bị
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suy giảm [đến mức] chỉ còn lại chỉ còn ý thức hệ thống trị, và sự áp đặt
của nền đa nguyên xã hội chủ nghĩa (bất kể nhà nước đã sử dụng các áp
lực táo bạo thế nào để áp đặt lên dân tộc, thì nó vẫn chỉ là một hồi kịch
đen tối ngắn). [1]
Rõ ràng là các giá trị do đảng-nhà nước truyền bá không được quần
chúng chấp nhận và hấp thu. [2] Cũng giống như nỗ lực của Liên Xô
trong việc xây dựng một lớp người “thuộc chủng soviet”, nỗ lực của các
chế độ này trong việc viết lại hệ thống giá trị xã hội bằng cách sử dụng
quyền lực chính trị để áp đặt một hệ thống giá trị mới đã thất bại. Báo chí
và các ấn bản chính thức được viết bằng một thứ ngôn ngữ, trong khi các
tranh luận trong xã hội lại được thực hiện bằng một thứ ngôn ngữ hoàn
toàn khác. [3] Một [trong những] giá trị cụ thể không đi vào công chúng
được là chủ nghĩa quốc tế cộng sản chủ nghĩa do Soviet thống trị. Bằng
chứng của thất bại này là việc mỗi nước trong khối Soviet chọn các con
đường tới chủ nghĩa xã hội khác nhau sau cái chết của Stalin, và ảnh
hưởng của giới trí thức dân tộc chủ nghĩa Nga lên các chính sách Cộng
sản của USSR. [4]
Trong thập kỷ 60 và 70, các chế độ Cộng sản ít tập trung hơn vào tuyên
truyền các giá trị xã hội chủ nghĩa. Thay vào đó, trong khuôn khổ thể chế
của mình, họ tập trung củng cố tập hợp lợi ích đang ngày càng trở nên
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phức tạp của xã hội. Đã thất bại trong việc thay đổi hình ảnh của mình
trong xã hội, các chế độ hậu toàn trị tìm cách xây dựng các nhóm ủng hộ,
đặc biệt là trong số các nhà quản trị, giới trí thức, và quan trọng nhất là,
giới công nhân lao động. Với việc khẳng định [rằng mình] đại diện cho
các lợi ích của một xã hội đang hiện đại hóa với tốc độ ngày càng nhanh
chóng, đảng Cộng sản đã tài trợ cho các tổ chức, nhằm gộp các nhóm ủng
hộ này vào trong các ranh giới tổ chức của chế độ. Khi các nỗ lực định
hướng sự tham dự của xã hội đã tỏ ra thất bại, sự bất tương thích giữa
đảng-nhà nước với các lợi ích của xã hội đã dẫn tới các biểu hiện bất mãn
công khai.
Việc chế độ kiên quyết khẳng định vai trò độc tôn trong việc đại diện
cho các lợi ích và kiểm soát các kênh tham dự - trong khi khoảng cách
giữa các giá trị và lợi ích của tư nhân và công cộng ngày càng mở rộng - đã
dẫn đến các kêu gọi “tự vệ” cho xã hội. Đến thời điểm này, việc bác bỏ độc
quyền của đảng về cả các phần hữu hình (tổ chức xã hội) lẫn vô hình (đạo
đức và văn hóa) của hệ thống xã hội đã được bộc lộ rõ nét. Các hình thức
tự vệ cho quyền tự chủ của cá nhân và xã hội có nhiều nét khác nhau giữa
các nước, phụ thuộc vào các quan hệ thể chế và khuynh hướng văn hóa.

Trường hợp Trung Âu:
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Các cấu trúc tự vệ chính thức ở Ba Lan có một lịch sử lâu dài: nhà thờ,
các tổ chức xã hội ngầm, các nhóm công nhân tích cực. Trong khi phần
lớn xã hội vẫn thờ ơ với các quá trình chính trị chính thức, [5] sự tồn tại
của các thể chế và các nhóm xã hội độc lập tương đối chính là cái nhắc nhở
rằng khẳng định độc tôn của đảng-nhà nước (về đại diện cho các lợi ích
của xã hội) cùng lắm chỉ là sự khẳng định hời hợt. Nhà nước Ba Lan
khoan dung cho nhiều mức độ tự chủ trong giai đoạn tự vệ [của xã hội
dân sự] nhằm giữ ổn định và dung hợp. Chỉ khi chế độ buộc phải chấp
thuận cho nới rộng không gian công dành cho các hoạt động công cộng
trong giai đoạn cuối thập kỷ 1970, thì các diễn đàn công này mới cung cấp
các phương tiện đã thiết kế sẵn cho công chúng nhằm làm suy yếu khả
năng kiểm soát và tính chính đáng của đảng.
Ở Hungary và Czechoslovakia (những quốc gia phải trả giá bằng sự can
thiệp của Soviet vì đã dung dưỡng các hoạt động độc lập của xã hội trong
những năm 1956 và 1968), kêu gọi của giới trí thức nhằm bảo vệ các giá
trị xã hội độc lập đã được hướng một cách có tính toán tới bộ phận công
chúng chán ghét nhà nước ở mức độ cơ sở hơn. Vì thế, Vaclav Havel nhắc
nhở các công dân Czechoslovakia rằng các hành vi công cộng nhìn bề ngoài
có vẻ vô hại được thiết kế ra nhằm thỏa mãn các đòi hỏi của chế độ sẽ dẫn
tới sự thoái hóa đạo đức nếu trên thực tế các giá trị của chế độ không được
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thực tâm công nhận. “Sống với sự thực” - hay rõ hơn là sự nhất quán giữa
các giá trị cá nhân và hành vi công cộng, ngay cả khi bị chế độ trả thù - đã
trở thành bộ phận không thể thiếu trong công cuộc tự vệ trước sự thống
trị của nhà nước-đảng. [6] Ở Đông Đức, một nhóm những người theo chủ
nghĩa hòa bình cho rằng độc lập cá nhân không phải là một vấn đề đạo
đức, mà là một trách nhiệm công dân.[7] Chính trong giai đoạn này,
những năm của thập kỷ 1960 và 1970, khái niệm “thành bang song song”
bắt đầu xuất hiện trong văn học Đông Âu. [8] Trong một số trường hợp,
“thành bang song song” diễn tả sự độc lập đạo đức của công dân trước các
nỗ lực xóa bỏ không gian công của các chế độ hậu toàn trị, hoặc bằng
cách làm nản lòng các sáng kiến dân sự, hoặc bằng cách thiết lập và tài trợ
cho các tổ chức với mục đích thu hút sự tham dự của xã hội. Thành bang
song song được cư ngụ bởi các công dân không hấp thụ các giá trị của chế
độ.
Nhiều khi sự tự vệ của xã hội lại diễn ra dưới hình thức tổ chức. Ðó là
khi các nhà hoạt động xã hội tạo ra các nhóm độc lập, nhằm thúc ép nhà
nước thực hiện các cam kết mà nó đã hứa hẹn với các nhóm xã hội hay xã
hội nói chung. Các nhóm xuất hiện trong những năm 1970 như Ủy ban
Bảo vệ Công nhân (KOR) và Phong trào Bảo vệ các Quyền Dân sự và Con
người (ROPCiO) ở Ba Lan, và Ủy ban Bảo vệ Người bị Ngược đãi (VONs)
327 | 402

và Hiến chương 77 ở Czechoslovakia. KOR được thành lập với mục đích
giúp đỡ công nhân và gia đình họ trước phản ứng tàn bạo của chế độ
chống lại những người tham gia bãi công. ROPCiO và Hiến chương 77 là
các nhóm do trí thức thiết lập, nhằm buộc chế độ phải có trách nhiệm
thực hiện các cam kết về bảo vệ các quyền dân sự và con người, đưa vào
hợp pháp ở các nước này, và với tư cách là những bên tham gia ký kết hiệp
định Helsinki. Khuynh hướng viện đến hình thức tổ chức trong hoạt động tự vệ
xã hội phụ thuộc vào mức độ đồng cảm với chế độ, [9] mức độ thỏa mãn
về kinh tế, sự độc lập của giới trí thức và tính quen thuộc của xã hội với
hoạt động tổ chức. Vì thế, các nhóm hoạt động mạnh nhất đã xuất hiện ở
Ba Lan. Hungary là nơi các cá nhân tin vào giới lãnh đạo nhiều hơn, mức
sống cũng cao hơn, và sự chia rẽ giữa trí thức trong và ngoài đảng không
sâu sắc như ở Ba Lan và Czechoslovakia, do vậy, kêu gọi tự vệ cũng bị giới
hạn hơn. [10]
Trong những năm 1970, các thảo luận về “thành bang song song” tập
trung vào sự độc lập đạo đức (với tư cách là cái thay thế cho sự độc tôn
của chế độ trong các giá trị xã hội chính thức và việc đại diện cho các lợi
ích) hơn là các kênh thể chế cho sự tham dự. Không ai đặt ra vấn đề thay
thế sự lãnh đạo của đảng, thậm chí không ai đặt ra chuyện phải chấp nhận
các phương pháp đại diện lợi ích mới. Các nhóm độc lập giới hạn hoạt
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động của mình trong việc, hoặc là giúp đỡ các nhóm xã hội khi bị nhà
nước đàn áp (KOR), hoặc đòi nhà nước thực thi các trách nhiệm xã hội
mà nó đã tuyên bố (Hiến chương 77 và ROPCiO). Nhà nước không thừa
nhận quyền được công bố các yêu sách của các nhóm này, mặc dù trong
một số trường hợp, các nhóm này được cho phép tồn tại nếu có lượng
thành viên hạn chế và các mục tiêu đủ hạn hẹp (tức là không đặt vấn đề
nghi vấn về tính chính đáng của chế độ). [11]

Trường hợp Liên Xô: Bảo vệ Tính Độc lập
Dấu hiệu về một xã hội dân sự tự vệ ở Liên Xô xuất hiện không muộn
hơn những dấu hiệu ở Trung Âu, thông qua bất đồng và các cố gắng bảo
vệ sự độc lập về pháp lý và đạo đức, trước thâm nhập mạnh mẽ của nhà
nước vào mọi dạng của đời sống xã hội. Các điều kiện bắt đầu cho một xã
hội dân sự tiềm tàng đã được thiết lập, giống như ở Trung Âu, từ sự
khủng hoảng có hệ thống. Đảng-nhà nước không thể loại trừ hoàn toàn
hoặc kiểm soát mọi hình thức độc lập của xã hội, phần lớn vì nó đã bị
chứng tỏ không hiệu quả trong việc khẳng định vai trò đại diện phổ
quát. [12] Các nhóm độc lập xuất hiện hoặc để phản ứng lại các lợi ích bị
nhà nước phớt lờ (trong trường hợp Liên Xô, phần lớn là vấn đề truyền bá
thông tin), hoặc hối thúc nhà nước có trách nhiệm với các chính sách của
329 | 402

nó. Hoạt động tự vệ trước sự thống trị của nhà nước được thực hiện dưới
hình thức các phong trào bất đồng.
Mặc dù các nhà bất đồng chính kiến chia rẽ sâu sắc với nhau trong
quan điểm về các mục tiêu của công cuộc đổi mới nhà nước Liên
Xô, [13] họ đều đồng ý trên một điểm: nhà nước chẳng có quyền pháp lý
và đạo đức nào để tước đoạt quyền [tổ chức/tham gia] các hoạt động độc
lập và tự chủ của các cá nhân cũng như các nhóm. Trong khi đại bộ phận
trí thức tiến bộ phấn khởi trước triển vọng những cuộc cải cách của
Khrushchev hướng tới nới lỏng sự kiểm soát của nhà nước đối với các hoạt
động xã hội (trong những năm cuối thập kỷ 1950), rất nhanh sau đó người
ta nhận ra rằng việc phi tập trung hóa của nhà nước, và việc giải phóng các
hoạt động xã hội, sẽ đe dọa chính cái cốt lõi nhất của sự thống trị của
đảng (và vì thế, các đặc quyền đặc lợi chính thức). Đến đầu những năm
1960, bất cứ hình thức hợp tác dài hạn nào giữa đảng-nhà nước và khu
vực cải cách của xã hội Liên Xô đều đã trở nên bất khả thi. [14]
Trong điều kiện bị đàn áp giữa những năm 1960, các nhà cải cách hoặc
chọn cách sử dụng các cấu trúc bày tỏ quan điểm và tham dự một cách
hạn chế mà nhà nước cho phép, hoặc chọn cách chuyển sang hoạt động
ngầm. Những người chuyển sang hoạt động ngầm xác định mục tiêu của
họ là chống lại sự thống trị của nhà nước bằng cách bảo vệ sự tự chủ về
330 | 402

đạo đức của cá nhân và xã hội. Ví dụ vào năm 1973, một thành viên của
nhóm bất đồng chính kiến nhỏ có tên là Phong trào Dân chủ, ông
Dmitrii Nelidov, đã mô tả các mục tiêu của nhóm này là “bày tỏ tính nhân
văn trong một môi trường mà bản chất người đã bị xuyên tạc và đàn áp…
[Phong trào này] mong muốn chuyển thành phong trào đấu tranh cho
con người, cho các giá trị nhân cách người. Nó nỗ lực tự tách mình ra
khỏi hệ thống cơ chế nhồi sọ ý thức hệ qua con đường vô thức.” [15] Để
phục vụ quá trình này, và để bù đắp lại việc nhà nước không nhìn nhận
các nhu cầu chính đáng của xã hội, Phong trào Dân chủ đã xuất bản bản
tin ngầm, Bản tin Sự kiện Thời sự (xuất hiện lần đầu vào tháng 4 năm
1968). [16]
Mặc dù một số thành viên của nhóm này cổ súy cho các cải cách kinh
tế tận gốc rễ (tài sản tư nhân), cho tự do dân sự (tự do phát biểu ý kiến và
tự do báo chí), và cho việc thừa nhận các nhu cầu dựa trên chủ nghĩa dân
tộc (tự quyết), Phong trào Dân chủ nói chung lại thừa nhận đặc quyền
của đảng-nhà nước trong việc thực thi các thay đổi, và vì thế bắt đầu họ
đã hướng các nỗ lực của mình vào việc thuyết phục đảng-nhà nước tự đổi
mới. [17] Trong nỗ lực này, Phong trào Dân chủ chỉ là một ví dụ về các
hoạt động bất đồng chính kiến xuất hiện ngày càng nhiều -mặc dù vẫn
còn rời rạc- trong những năm cuối thập kỷ 1960 và đầu thập kỷ 1970.
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Mục đích của các hoạt động bất đồng chính kiến này là đòi nhà nước phải
chịu trách nhiệm với các tiêu chuẩn pháp lý của chính họ. Một số người
trong giới trí thức tư cách bảo vệ quyền tự quyết trong các hoạt động của
họ bằng cách thách thức chế độ tôn trọng các tiêu chuẩn chính nó đặt ra
về “tính hợp pháp xã hội chủ nghĩa”. Chiến lược này được thiết kế với
mục đích gây áp lực lên nhà nước, nhằm buộc nó phải tôn trọng các quy
tắc pháp lý chính thức. Các nhà vận động cho chiến lược này hoạt động
như thể các lãnh đạo đảng và nhà nước bị ràng buộc bởi luật pháp -mặc
dù mọi người đều hiểu rằng thực ra không phải như vậy. [18] Thực ra, vì
các lãnh đạo đảng và nhà nước không bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn
pháp lý chính thức, những người sử dụng tính hợp pháp xã hội chủ nghĩa
để tự vệ không thể trông cậy vào các yêu sách của mình [sẽ được giới lãnh
đạo đáp ứng]. Tuy nhiên, các nhóm độc lập với cấu trúc chặt chẽ đã được
hình thành, nhằm buộc nhà nước phải công khai chịu trách nhiệm trước
các cam kết mà nó thừa nhận chính thức trên các diễn đàn trong nước và
quốc tế. Các ví dụ bao gồm Nhóm Quan sát Helsinki, Ủy ban vì các
Quyền Con người, Quỹ Xã hội Nga Ủng hộ các Tù nhân Chính trị và Gia
đình họ, và Nhóm Làm việc để Bảo vệ các Quyền Lao động, Kinh tế và
Xã hội. [19]
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Khi các chính quyền tăng đàn áp lên các nhóm bất đồng chính kiến
trong những năm 1970, một số lượng lớn thành viên của họ bị bỏ tù, đuổi
khỏi nơi cư trú hoặc ép phải lưu vong. Bị mất tinh thần, một số trong các
nhà vận động còn lại quay sang cổ súy cho việc giải tán các nhóm hoạt
động vì các nhóm này đã không hiệu quả trong việc khuyến khích và khởi
xướng đổi mới. Tuy nhiên, những cá nhân nòng cốt lập luận rằng thay đổi
chính sách bản thân nó không phải là mục tiêu chính, và nhấn mạnh nhu
cầu tự vệ xã hội trước sự can thiệp của nhà nước, ít nhất trên lĩnh vực đạo
đức -nếu không phải là trên lĩnh vực lập chính sách. Ví dụ Nelidov đã
nhấn mạnh rằng sự thất bại ngày càng rõ của Phong trào Dân chủ trong
việc thúc đẩy cải cách kinh tế, chính trị và xã hội không thể [là bằng
chứng] bác bỏ ảnh hưởng của nhóm này tới “cuộc đấu tranh vì sự tự do
tinh thần”. Chính sự tập trung vào quyền tự chủ đạo đức, sự thừa nhận
các giá trị độc lập và các hiệp hội tự do trước sự thống trị của nhà nước đã
khiến chúng tôi [muốn] so sánh quá trình tự vệ của xã hội dân sự ở Liên
Xô và Trung Âu.
Tuy nhiên, bất đồng chính kiến nở rộ không giải thích thỏa đáng nền
tảng cho sự phát triển của xã hội dân sự, đặc biệt là trường hợp Liên Xô.
Trong khi ở Trung Âu, đại bộ phận dân cư trốn chạy khỏi đời sống công
cộng, thái độ thỏa mãn đa phần là kết quả từ việc không thể thay đổi một
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cách hiệu quả chế độ được Moscow hậu thuẫn. Có một số các giá trị cùng
được mọi người chia sẻ, bao gồm sự phẫn nộ bắt nguồn từ chủ nghĩa dân
tộc trước các chế độ bị Liên Xô thống trị, giữa các nhà bất đồng hoạt
động tích cực với đám đông công dân thụ động -cái sẽ trở thành nền tảng
cho các hoạt động đối lập có tổ chức trong các giai đoạn sau. Ở USSR,
tình cảm chống chế độ không được đông đảo người chia sẻ như vậy. Sự
phát triển bản địa của chủ nghĩa Mác-Lê nin, sự gặp gỡ giữa lợi ích của
Liên Xô và lợi ích của dân tộc Nga, và các thành tựu đạt được dưới thời
Stalin (công nghiệp hóa và vị trí siêu cường) đã khiến chế độ Cộng sản
Liên Xô có được tính chính đáng [với dân chúng Liên Xô] nhiều hơn các
đảng anh em của nó ở Trung Âu. [20] Ðiều này, đi kèm với việc thiếu vắng
một truyền thống đối lập công khai, khiến cho việc khoảng cách giữa các
nhà bất đồng chính kiến hoạt động tích cực với quần chúng nói chung ở
USSR lớn hơn nhiều so với ở Trung Âu.
Chất chỉ định cho kết luận này chính là sự thực rằng phong trào bất
đồng chính kiến đã thu nạp được một bộ phận dân cư rất hạn chế ở Liên
Xô. Thực ra, hầu hết các công dân đã không đồng cảm với những giá trị
của nó. [21] Không những nó không thể lấp đầy khoảng cách xã hội trên
các mặt [thu hút] thành viên và cảm tình viên,[22] mà còn có vẻ như
không có một sự chia sẻ nào về giá trị giữa các thành viên trí thức của
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phong trào bất đồng chính kiến và quần chúng nói chung. [23] Với khoảng
cách này, sẽ là cẩu thả nếu chúng ta cho rằng phong trào bất đồng chính
kiến là nguồn gốc duy nhất của một xã hội dân sự đang được thai nghén ở
Liên Xô. Làm thế nào để lấp đầy khoảng cách giữa số lượng nhỏ các nhà
bất đồng chính kiến với đám đông các nhà hoạt động xã hội (những người
sẽ hình thành nên nền tảng cho một xã hội dân sự)? Câu trả lời được tìm
thấy trong các hình thức tham dự được hình thành dưới thời Brezhnev.
Từ cách mạng 1917, các lãnh đạo Soviet đã tìm cách lái sự tham dự của
xã hội qua các tổ chức do đảng thống trị và tài trợ. Đa phần những người
quan sát hiện tượng “tham dự [do bị] động viên” này đều đồng ý rằng nó
phục vụ cho mục đích nêu cao tính chính đáng của chế độ, sự một xác
nhận mang tính lễ nghi về vai trò lãnh đạo và quyền kiểm soát mọi hoạt
động xã hội của đảng. Người ta không đồng ý nhiều với nhau về vấn đề
hiệu quả của chiến lược này, cả từ giác độ nhà nước lẫn góc độ của các
công dân tích cực. Dù thế nào, mọi thứ cũng trở nên rõ ràng, rằng các tổ
chức này (các soviet đa phương, các tổ chức nghề nghiệp, các nhóm thanh
niên) đã không phản ứng được với những lợi ích đang thay đổi của một xã
hội Soviet đang được hiện đại hóa. Các học giả Soviet mô tả các hình thức
tham dự này là đã trở nên lố bịch, quan liêu quá đáng, và bị hướng quá
nhiều vào việc duy trì các lợi ích quan liêu và tha hóa, hơn là phản ứng với
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các nhu cầu mà xã hội tự bày tỏ. [24] Khi các kênh tham dự do đảng tài trợ
càng trở nên vô hiệu bao nhiêu, thì các nhà hoạt động xã hội càng hướng
tới các hình thức hiệp hội và tự tổ chức không chính thức.
Trong những năm 1970, các học giả Soviet ghi nhận sự xuất hiện của
các lợi ích xã hội khác với những lợi ích do Đảng Cộng sản đại diện, và
[sự xuất hiện này] bắt đầu làm xói mòn dần tính vững chắc của các quá
trình xã hội hóa do đảng tài trợ. Thanh niên xa lánh các tổ chức thanh
niên chính thức, và lập/tham gia vào các hiệp hội không chính
thức, [25] cuộc “cách mạng khoa học kĩ thuật” nuôi dưỡng các lợi ích của
công nhân tay nghề cao và các nhóm quản lý, vốn không được đại diện
một cách thỏa đáng bởi các tổ chức kinh tế và thương mại chính
thức [26] , và một bộ phận ngày càng đông các cư dân có học và được đô
thị hóa, đã quay về với các quan hệ/hiệp hội phi chính thức, nhằm thỏa
mãn các quyết tâm cá nhân và nghề nghiệp. [27] Nghiên cứu thực nghiệm
do các học giả phương Tây thực hiện khẳng định rằng có một bộ phận
đáng kể trong công chúng Liên Xô đã quay lưng lại với các kênh phát biểu
lợi ích và tham dự chính thức để tham gia vào những dạng hoạt động
“không chính thức”, không được tài trợ, thậm chí bất hợp pháp. [28] Sự
bảo vệ tính tự chủ một cách tích cực từ phía các nhà bất đồng chính kiến
trong những năm 1960 và 1970 trùng hợp với sự tự vệ ít tính đối kháng
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hơn bằng cuộc dịch chuyển các lợi ích nghề nghiệp và cá nhân từ phía
công chúng. Trong khi cái thứ hai không tìm cách đối lập với hệ thống
hoặc chế độ, sự kết hợp giữa hai yếu tố này đã tạo thành lực lượng nhà
hoạt động xã hội sẵn sàng phản ứng lại với thách thức của Gorbachev về
tăng cường hoạt động xã hội vào giữa những năm 1980.
Nền tảng của xã hội dân sự, vì thế, đã được hình thành qua hoạt động
độc lập ngoài các kênh chính thức của cấu trúc chính trị và xã hội. Việc
bảo vệ tính tự chủ, phong trào hướng tới các lợi ích tự xác định, và tự tổ
chức, được duy trì hoặc chủ động bởi các nhà bất đồng chính kiến, hoặc
thụ động bởi các cá nhân chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn nằm trong
hệ thống, đã tạo nên giai đoạn “tự vệ” trong diễn trình phát triển của xã
hội dân sự ở USSR.

Khủng hoảng có hệ thống: II
Việc công dân Trung Âu và USSR ngày càng quay lưng lại với các giá trị
và các kênh tham dự chính thức cho thấy rõ thất bại của đảng-nhà nước
trong việc khẳng định vai trò độc tôn trong việc đại diện lợi ích và giá trị.
Những thất bại này xuất hiện trong thời kỳ mà chúng tôi gọi tên là “giai
đoạn tự vệ” trong diễn trình phát triển của xã hội dân sự. Chúng đã xóa đi
mọi hy vọng về tính chính đáng dựa trên nền tảng là sự trung thành [của
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dân chúng] với chế độ (quá trình này ở Trung Âu đã diễn ra nhanh hơn
do quan hệ giữa chế độ ở mỗi nước với sự thống trị của Liên Xô).
Vì thế, các chế độ này đã quay lại các “yêu cầu tiên quyết về chức năng”
của hệ thống, hay nói đơn giản hơn là quay lại dựa vào các thành tích kinh
tế và chính trị. Khi mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng tính chính đáng
không thể được duy trì trên nền tảng các giá trị được chia sẻ hoặc các lợi
ích chung, thì các chế độ buộc phải phát minh ra các “khế ước xã hội” mà
theo đó công dân được hưởng một phần lợi từ hệ thống, [đồng thời khiến
họ] phụ thuộc vào việc bảo đảm quyền lãnh đạo của đảng và việc duy trì
trật tự xã hội. Đây là một chiến lược có tính toán của Kadar ở
Hungary, [1] được Brezhnev của USSR [2] và Husak của Czechoslovakia sao
chép lại trong những năm cuối thập kỷ 1960 và thập kỷ 1970, được giới
lãnh đạo Gierek ở Ba Lan thực hiện suốt cả thập kỷ 1970. [3] Theo thuật
ngữ khế ước xã hội, chế độ bảo đảm tăng dần mức sống và phong phú hóa
chủng loại/số lượng hàng tiêu dùng, cung cấp phúc lợi cho công chúng,
tăng lương và các biện pháp khuyến khích khác cho công nhân. Đổi lại,
các cá nhân phải chấp nhận sự thống trị của đảng trên toàn xã hội, gồm cả
việc họ phải rút lui khỏi các hoạt động chính trị và các hiệp hội công cộng
không được nhà nước cho phép.
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Tuy nhiên, mặt kinh tế của khế ước này không đủ để giải thích cân
bằng tương đối ở Trung Âu, vì, như Stephen White đã chỉ ra, trong các
giai đoạn kinh tế suy thoái ở Hungary, Czechoslovakia, Romania và
Yugoslavia, người ta đã không thấy bất kỳ một đe dọa nghiêm trọng nào
đối với khả năng kiểm soát của chế độ. [4] Thực ra, khế ước này đã sản
sinh ra một hệ quả chính trị: nhờ việc nới lỏng tương đối sự kiểm soát về
chính trị (đặc biệt là đối với các thành viên được tin tưởng trong giới trí
thức ngoài đảng, tầng lớp ưu tú văn hóa và nghề nghiệp, và các nhà khoa
học tự nhiên) mà các cá nhân này có nhiều khoảng tự do nghề nghiệp hơn
khi chấp nhận quyền lãnh đạo của đảng. [5] Trong khi có nhiều phiên bản
khác nhau về kiểu và các điều kiện của khế ước xã hội ở mỗi nước trong
khu vực Trung Âu và USSR, các quy định chung đã cung cấp sự ổn định
tương đối và ngăn ngừa được các hoạt động độc lập quy mô lớn trong suốt
thập kỷ 1970.
Tuy nhiên, vào cuối thập kỷ này, nền tảng trên đó các chế độ thiết kế
nên các khế ước xã hội đã bắt đầu đổ vỡ. Không chỉ chuyện nền kinh tế
tập trung liên tục gặp khó khăn, mà chi phí cho việc bao cấp các thua lỗ
của hệ thống khiến chế độ không thể thực hiện được các thỏa thuận kinh
tế. Với việc cần phải áp dụng các biện pháp khắc khổ, các chế độ không
còn khả năng dựa vào sự ủng hộ của những nhóm cảm tình viên truyền
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thống, đặc biệt là công nhân. Về mặt chính trị, các lãnh đạo nhận ra rằng
khó mà nhượng bộ tự do từng phần cho các nhóm được ưu đãi trong xã
hội mà không chịu rủi ro bị chỉ trích về các chính sách của chính họ và
các áp lực tiếp tục giải phóng. [6] Cuộc giải phóng về chính trị do chế độ
khởi xướng đã tạo ra các sức ép mới bằng việc nuôi dưỡng một môi trường
đa nguyên nhất định về lợi ích trong xã hội, trong khi [môi trường ấy] vẫn
tiếp tục phê phán nghiêm khắc sự cai trị ngày càng kém hiệu quả của bộ
máy đảng-nhà nước.
Sự tan rã của các khế ước xã hội đặt ra câu hỏi về tính chính đáng của
chế độ dựa trên bảng thành tích kinh tế và chính trị [nghèo nàn]. Các
cuộc khủng hoảng tính chính đáng đang tiềm tàng đẩy chế độ vào việc lựa
chọn một chiến lược mà, dựa trên nhiều tình huống khác nhau, trở nên
phổ biến tại các nước Trung Âu và Liên Xô. Chiến lược này, hoặc được
phỏng đoán dựa trên áp lực xã hội, hoặc được thừa kế bởi giới lãnh đạo có
đầu óc cải cách, là nhằm tạm ngăn chặn các cuộc khủng hoảng đang treo
lơ lửng bằng cách nới rộng không gian hợp pháp cho các hoạt động công
cộng độc lập. Bằng việc thừa nhận một phạm vi rộng rãi hơn cho các hoạt
động độc lập, bất kể là chính sách chủ động (proactive) hay thụ động
(reactive) với thực tế, các chế độ đã vô tình tạo ra một không gian cho xã
hội dân sự phát triển. Tại những nơi các cuộc khủng hoảng kinh tế đóng
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vai trò chất xúc tác cho chính sách này, mục đích của chế độ thông qua
chính sách này là nhằm chuyển một phần gánh nặng của cái đáng nhẽ ra
là cải cách kinh tế của nhà nước sang vai các nhà hoạt động xã hội độc lập.
Tại những nơi nổ ra các khủng hoảng chính trị, các chế độ này thấy cần
phải giảm bớt các phong trào quy mô lớn có thể nổ ra bằng cách nhìn
nhận tính hợp pháp của các nhóm độc lập. Trong cả hai trường hợp, các
chế độ này đều hy vọng làm giảm căng thẳng bằng cách chấp nhận một số
mức độ hoạt động độc lập giới hạn, trong khi tìm cách mở rộng cơ sở ủng
hộ cho mình và giữ vững hệ thống cũng như quyền lực của Đảng Cộng
sản. [7]
Chính sách này đem lại cơ hội cho các nhà hoạt động xã hội và các
nhóm tham gia vào không gian công, công khai bày tỏ các quan tâm của
họ và các lộ trình cải cách. Đến thời điểm này, quá trình bảo vệ tính tự
chủ của cá nhân và nhóm đã chuyển sang quá trình xuất hiện của xã hội
dân sự, bùng lên với việc đảng-nhà nước cải cáchnhượng bộ cho các nhà
hoạt động độc lập tính chất bán-hợp pháp.

Sự xuất hiện của xã hội dân sự: Trung Âu
Bằng chứng đầu tiên về sự tồn tại của một xã hội dân sự tự tổ chức và độc
lập ở khối Cộng sản là sự xuất hiện của Công đoàn Đoàn kết của Ba Lan
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vào năm 1980. Phong trào này được hình thành bởi một liên đoàn các ủy
ban đình công được tổ chức và ủng hộ bởi công nhân và trí thức, và trình
diện với giới lãnh đạo đảng như là một fait accompli (thực tế không thể
đảo ngược). Vào đầu năm 1981, có khoảng trên 8 triệu người Ba Lan đã
tham gia Công đoàn Đoàn kết, gồm cả một phần ba số đảng viên Cộng
sản. [8] Chương trình của Công đoàn Đoàn kết bao gồm các mục tiêu kinh
tế như giao quyền tự quản lý cho các doanh nghiệp và phi tập trung các
quá trình kinh tế, các mục tiêu chính trị như hạn chế việc kiểm duyệt và
mở rộng tự do dân sự, bao gồm cả tự do báo chí. [9] Bộ khung cho hoạt
động tự tổ chức này đã được Adam Michnik phát triển vài năm trước đó
(ông là một nhân vật nổi bật trong cả KOR lẫn Công đoàn Đoàn kết).
Chủ nghĩa tiến hóa mới của ông là một chiến lược làm tăng hoạt động tự
tổ chức của xã hội (cái sẽ “empower” -đem lại quyền lực cho- xã hội)
trong khi vẫn chấp nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với các chức năng
của nhà nước và với việc hoạch định kinh tế dài hạn. [10]
Chiến lược này khuyến khích “[các cuộc] đổi mới và cách mạng hướng
tới việc mở rộng tự do dân sự và các quyền con người”, bắt nguồn không
phải từ các nhóm đổi mới trong đảng, mà từ hoạt động của xã hội “hướng
tới đối tượng là công chúng độc lập…” [11] Nhà nước và cuộc cải cách lấy
đảng làm trung tâm (dựa cả trên sự thay đổi trong đảng và các kêu gọi của
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giới trí thức yêu cầu đảng-nhà nước mở rộng các quyền dân sự) đã được
chứng minh là thất bại ở Ba Lan, Hungary, và Czechoslovakia. “Chủ nghĩa
tiến hóa mới” khác với các nỗ lực của các nhà cải cách ở giả định của nó về
tính “không thể tự đổi mới” của đảng, và đặt “niềm tin vào quyền lực của
giai cấp lao động” như là con đường duy nhất để gây áp lực đòi dân chủ
hơn. Chiến lược mới này của lực lượng đối lập là nhượng bộ quyền lực của
Đảng Cộng sản Ba Lan (được sự hậu thuẫn của Liên Xô) trên lĩnh vực các
chức năng của nhà nước; trong khi khuyến khích xã hội đẩy lùi các đường
biên kiển soát của đảng-nhà nước bằng cách chủ động đấu tranh đòi mở
rộng tự do dân sự, tự do phát biểu ý kiến và tự chủ trong hành động.
Sự phát triển về tổ chức của Công đoàn Đoàn kết -với tư cách là một
chủ thể hoạt động có khả năng thâm nhập vào không gian công và tìm
cách ảnh hưởng (có thể là đưa ra) chính sách- đã đặt ra câu hỏi về sự xuất
hiện của xã hội dân sự cùng tồn tại với đảng-nhà nước. “Chủ nghĩa tiến
hóa mới” giả định rằng một phong trào xã hội độc lập có thể đạt được các
mục tiêu của mình trên các lĩnh vực như công nhân tự quản trị (worker
self-management) và công dân tự quản lý (citizen self-government), trong
khi vẫn thừa nhận quyền lực của nhà nước đối với nền chính trị quốc gia
(bao gồm, ban đầu là nomenklatura [nhóm quyền lực quan liêu]- quyền tự
chọn lựa các nhân vật lãnh đạo chủ chốt không qua bầu cử dân chủ),
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hoạch định đường lối kinh tế, và các công cụ bạo lực. Cách tiếp cận tânGramsci này xuất hiện trong điều kiện mà khế ước giữa một xã hội độc lập
và một nhà nước mềm mỏng đã trở nên không khả thi. Một khế ước như
vậy sẽ phải gồm các bảo đảm thể chế cho hoạt động xã hội độc lập và
các diễn đàn độc lập để phân xử những vi phạm khế ước. Cả hai yếu tố này
sẽ xâm phạm vào các đặc quyền truyền thống của đảng trong việc duy trì
sự lãnh đạo của mình. Với việc đảng nắm độc quyền đàn áp và mối đe dọa
luôn hiển hiện từ phía Liên Xô, một xã hội độc lập tự tổ chức chấp nhận vai
trò bá chủ của Đảng Cộng sản là cái tốt nhất có thể hy vọng đến, trong
“thế giới của những điều có thể”. [12]
Trong khi xác định lại mục tiêu của các cuộc đổi mới và ở một mức độ
nào đó, định nghĩa lại ý nghĩa của “quyền lực”, những ảnh hưởng ban đầu
của Công đoàn Đoàn kết có thể đã thấp hơn nhiều nếu không có sự thừa
nhận chính thức từ phía nhà nước về sự tồn tại hợp pháp của nó.
Stanislaw Kania, người đã thay thế Gierek năm ngày sau khi các hiệp ước
Gdansk được ký kết vào tháng Tám năm 1980, đã buộc phải đưa ra sự thừa
nhận pháp lý này vì tầm quan trọng của công nhân đối với sự ổn định xã
hội và tính chính đáng của chế độ. Bộ máy lãnh đạo Kania muốn đưa
Công đoàn Đoàn kết vào trong cấu trúc đảng-nhà nước đã tồn tại từ
trước, buộc nó phải chia sẻ gánh nặng của các giải pháp khắc khổ không
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được quần chúng ủng hộ, mà không cho phép nó tích lũy bất cứ quyền
lực nào trong cả quá trình đó. [13] Ở Ba Lan, khủng hoảng kinh tế cuối
thập kỷ 1970 đã buộc đảng phải nhượng bộ một vũ đài rộng rãi hơn cho
sự tham dự độc lập (nhưng có kiểm soát) của công chúng, nhằm ngăn
chặn thảm họa kinh tế và tan rã xã hội. [14]
Ở Hungary và Czechoslovakia, nơi các chế độ được thiết lập sau chính
biến năm 1956 và 1968 đã loại trừ một cách hiệu quả các hoạt động độc
lập ở quy mô lớn, yếu tố đưa đến sự ra đời của xã hội dân sự là các cuộc
khủng hoảng tính chính đáng cả trên lĩnh vực chính trị và kinh tế. [15] Sự
khuyến khích của Gorbachev về “hoạt động sáng tạo của đám đông [của
chính ông ta]” cũng như việc Liên Xô cắt bớt viện trợ cho các chế độ
Cộng sản Trung Âu đã làm xói mòn vai trò lãnh đạo của chế độ gia
trưởng Kadar ở Hungary và các chiến lược đàn áp của Husak ở
Czechoslovakia, đem đến các động lực mới cho các nhà hoạt động xã hội
độc lập.
“Chủ nghĩa tiến hóa mới” ảnh hưởng tới các hoạt động không chỉ của
Công đoàn Đoàn kết cả trước và sau thiết quân luật của Jaruzelski năm
1981, mà còn của FIDESZ (Liên Đoàn các Nhà Dân chủ Trẻ) và HDF
(Diễn Đàn Dân chủ Hungary), Phong trào vì Tự do Dân sự ở
Czechoslovakia, và các nhóm hòa bình ở Cộng Hòa Dân Chủ Đức vào
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cuối thập kỷ 1980. [16] Trong mỗi trường hợp, số lượng các nhà hoạt động
xã hội ngày một đông đã cố gắng một cách có ý thức nhằm tham gia vào
các diễn đàn công cộng độc lập. Các nhóm độc lập được thành lập nhanh
chóng nhằm biểu đạt các giá trị và lợi ích ngoài đảng (vốn đã được nêu ra
một cách ngần ngại trong thời kỳ tự vệ) hoặc hành động theo các giá trị và
lợi ích này. Các nhóm vốn chỉ đưa ra các yêu sách hạn chế trong giai đoạn
tự vệ thì nay mở rộng chúng. Họ cũng thiết lập các kết nối tổ chức với các
nhóm khác, nhằm biến mình thành những phương tiện truyền tải sự
tham dự rộng rãi của xã hội. [17] Cùng lúc, các yêu sách của họ ngày càng
trở nên tập trung vào chính trị khi đòi hỏi phạm vi rộng rãi hơn cho các
hoạt động độc lập và được quyền tham dự vào các quá trình lập chính sách
(trước đây vốn là độc quyền của chế độ Cộng sản phi hiệu quả).
Ví dụ như ở Hungary, nhóm Danube đã được thành lập năm 1984
nhằm phản đối việc xây dựng đập nước Danube, hoạt động trên giả định
rằng các mục tiêu về môi trường là phi chính trị. Cho đến năm 1988, các
bộ phận của nhóm này đã đi đến kết luận rằng sự thay đổi xã hội không
thể đến nếu không có một cuộc đấu tranh chính trị công khai chống lại
đảng. [18] Cũng trong giai đoạn này, các nhóm độc lập ở Hungary bắt đầu
tiến hành các chiến lược thừa nhận quyền lãnh đạo của đảng, nhưng kêu
gọi sự hình thành một xã hội độc lập. Năm 1987, tạp chí đối lập
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Hungary Beszelo cho xuất bản một chương trình “đổi mới chính trị” theo
đó “công nhận quyền lãnh đạo của đảng như là đã định trước” nhưng tiến
tới một “nền đa nguyên được đưa vào luật”. [19] Chỉ trong một năm, nhiều
kêu gọi cấp tiến hơn bởi các nhóm độc lập Hungary được nêu ra cho công
chúng độc lập, dựa trên nền tảng là “xã hội có trách nhiệm tham gia vào
việc hình thành bản sắc của chính nó,” vì “sự bảo đảm cao nhất và nơi
chứa đựng dân chủ chính là một xã hội dân chủ, đã thức tỉnh về chính trị,
chứ không phải nhà nước.” [20] Ở Czechoslovakia, Phong trào vì Tự do
Dân sự (HOS) hướng các kêu gọi của họ tới công chúng chứ không phải
tới nhà nước. Họ lập luận rằng chính công chúng phải tham dự vào vũ đài
chính trị vì “các chính quyền toàn trị” không có khả năng thực hiện các
thay đổi chính trị và kinh tế cần thiết để đem lại sức sống mới cho sự tồn
tại của đất nước. [21]
Khi xã hội ngày càng phản ứng lại với thách thức, các nhà hoạt động xã
hội độc lập càng xuất hiện rõ, và các hoạt động của họ cũng ngày càng sôi
nổi (hoặc thông qua các nhóm xã hội, hoặc trong các cuộc biểu tình quy
mô lớn), và các mục tiêu đấu tranh của họ ngày càng được chính trị hóa.
Trong khi các đảng Cộng sản cầm quyền buộc phải nhượng bộ, họ cũng
cố gắng phá hoại hoạt động độc lập tại mọi ngả rẽ, bằng cách trì hoãn việc
đăng ký pháp lý, không cho tiếp cận các nguồn lực (Ba Lan và Hungary),
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hoặc đàn áp và bắt giam các nhà hoạt động nổi bật nhất (Czechoslovakia).
Chính sách hai mặt, vừa đối thoại vừa đàn áp này đã gây hiệu ứng ngược
lại tới các đảng [cầm quyền] vì sự chia rẽ nội bộ bắt đầu phát sinh trong
việc xác định chiến lược nào có lợi nhất, đàn áp hay tăng cường tự do. Sự
chia rẽ này dẫn đến việc từ chức hàng loạt từ đủ mọi thứ bậc trong đảng
(Ba Lan năm 1980), và tăng cường sức mạnh của bộ phận cải cách trong
các Đảng Cộng sản -những người muốn đàm phán với lực lượng đối lập
bất kể mong muốn của các thành phần cứng rắn (Hungary và
Czechoslovakia). [22] Sự chia rẽ trong các đảng cầm quyền đem lại lợi thế
cho lực lượng đối lập -những người đang gây áp lực lên các chế độ này qua
các phương tiện như Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan, các nhóm có tổ chức
ở Hungary, và các cuộc biểu tình rầm rộ ở Czechoslovakia, đòi tăng tốc độ
cải cách. Cuối cùng, điều này đã đóng góp vào quá trình giải thể các chế
độ cộng sản.
Ở Ba Lan, Hungary và Czechoslovakia, các nền tảng cho một xã hội
dân sự độc lập được xây dựng trên cơ sở các sáng kiến xã hội từ bên dưới,
được thiết kế nhằm đem lại quyền lực cho xã hội trong điều kiện Cộng
sản thống trị toàn bộ các chính sách quốc gia. Chiến lược của các nhà
hoạt động xã hội là chấp nhận vị trí độc tôn của đảng, trong khi lại tạo
dần ra một vương quốc tự chủ được nhìn nhận là hợp hiến và hợp pháp
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bởi chính cái nhà nước vẫn đang bị thống trị bởi một đảng duy nhất. Ẩn ý
là hoạt động độc lập sẽ phải tự giới hạn trong khi tìm kiếm các mục đích
của mình, sao cho không đe dọa đến quyền lực quốc gia của đảng.
Lịch sử cho chúng ta thấy rằng chiến lược “chủ nghĩa tiến hóa mới”
không thể tồn tại lâu dài. Các phong trào độc lập, bất kể sự xâm lấn của
họ vào các chức năng nhà nước bị giới hạn đến đâu, vẫn không thể tự giới
hạn mình trong bối cảnh các tiêu chí của đảng về tính chính đáng. Các
đảng Cộng sản theo khuynh hướng cải cách và đang bị chia rẽ không thể
chấp nhận các ẩn ý về hoạt động thực sự độc lập. Cân bằng quyền lực vì
thế nhất thiết chỉ mang tính tạm thời. Bên nào sẽ là người chiến thắng
phụ thuộc phần lớn vào các bối cảnh quốc tế và chính sách nội bộ của
USSR.
Năm 1981, lãnh đạo Jaruzelski ở Ba Lan đàn áp Công đoàn Đoàn kết
khi phong trào này bắt đầu động viên, không chỉ các thành viên của họ,
mà còn dân chúng nói chung. Sau khi Gorbachev giải thích rõ các điều
kiện mới cho quyền lực của các đảng cầm quyền và sự can thiệp của Liên
Xô trở nên ngày càng ít khả năng, ở Ba Lan (1988), Hungary (1988-89) và
Czechoslovakia (1989) đã có sự bùng lên của xã hội dân sự, và nó nhanh
chóng động viên để tiến tới lật đổ các chế độ Cộng sản đã suy yếu. Không
có sự hậu thuẫn của Liên Xô, các chế độ vốn đã suy yếu giờ đây phải đối
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mặt với một xã hội độc lập -mà trong đó các thành viên của nó lúc này đã
có thể lựa chọn trung thành với bên nào. Các nỗ lực hời hợt ban đầu
nhằm kiềm chế một xã hội dân sự tự tổ chức và độc lập -cái đang tìm
kiếm một tạm ước với chế độ- đã đem lại cuộc động viên của các nhà hoạt
động xã hội; và những cuộc động viên này lần lượt lật đổ các chế độ ở
từng nước một. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển sang bàn về trường hợp của
Liên Xô và so sánh các hình mẫu của diễn trình phát triển xã hội dân sự
trong các giai đoạn hình thành của nó.

Liên Xô
Động cơ cho các tham dự độc lập ở USSR bắt nguồn từ các lãnh đạo đảng
theo đường lối cải cách thay vì từ các áp lực nhịp nhàng của các nhà hoạt
động xã hội độc lập (như ở Trung Âu). Chính Gorbachev và những người
ủng hộ ông đã công khai nhìn nhận các yếu tố “tiền khủng hoảng” của hệ
thống Soviet. Cuộc khủng hoảng lúc đầu được định nghĩa trong các giới
hạn kinh tế và xã hội. [1] Nhưng cuối cùng, người ta [buộc phải] nhìn
nhận là cuộc khủng hoảng tổng thể đó có nhiều âm hưởng chính trị. Sự
nhìn nhận đó đi xa tới mức thừa nhận rằng CPSU (đảng Cộng sản Liên
Xô) đã không thể lấy được lòng tin của công chúng Soviet. Giải pháp cho
cuộc khủng hoảng này phụ thuộc vào sự ủng hộ tiêu cực từ xã hội, không
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chỉ để phục sinh các quá trình kinh tế và xã hội, mà còn để chống lại sự
đối kháng chắc chắn từ giới quan chức đang trong các cơ quan quyền lực.
Bắt đầu từ 1985, các nhà cải cách của đảng và của giới trí thức đã
khuyến khích các hoạt động độc lập của quần chúng -những người sẽ
tham dự tập thể vào việc giải quyết các bài toán kinh tế và xã hội vốn
trước đây bị đảng-nhà nước tảng lờ hoặc làm trầm trọng thêm. Lúc đầu
được nhìn nhận là sự lên tiếng của công chúng về các bất bình
(discontent) và quan điểm (opinion), cuối cùng, sự tham dự độc lập được
chấp thuận trong ranh giới của “nền đa nguyên xã hội chủ nghĩa”. Nếu
xem xét tầm nhìn của nó về quan hệ nhà nước và xã hội được tái thiết lập,
thì nền đa nguyên xã hội chủ nghĩa của Gorbachev là một dạng “thuyết
tiến hóa mới” bắt nguồn từ nhà nước. Trong khi thừa nhận quyền tự chủ
của các cá nhân và nhóm, các nhà cải cách giả định rằng các hoạt động độc
lập sẽ tự giới hạn và chỉ nằm trong ranh giới của chủ nghĩa xã hội mà
đảng xác định. Hợp tác giữa đảng-nhà nước với hoạt động độc lập tự giới
hạn sẽ dẫn tới một nền kinh tế năng động hơn, các điều kiện xã hội khỏe
khoắn hơn, và một quá trình chính trị hiệu quả hơn.
Trong giai đoạn “xuất hiện” này của xã hội dân sự, hầu hết các nhà cải
cách trong đảng và trong giới trí thức giả định rằng các hoạt động xã hội
độc lập sẽ chỉ nằm trong khuôn khổ các mục tiêu do Đảng Cộng sản đặt
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ra, nhưng là cái mà giờ đây chịu ảnh hưởng bởi các phát biểu tự do công
khai. Chiều hướng của các hoạt động trong một xã hội dân sự bán độc lập
sẽ phải được quyết định bởi Đảng Cộng sản-mới-được-dân-chủ-hóa. Nhà
phân tích xã hội Soviet, Andranik Migranian, viết năm 1987:
Khả năng thực tế duy nhất để xã hội có thể kiểm soát quyền lực là kích
hoạt xã hội dân sự và thể chế hóa mối liên hệ chính của nó. Các nỗ lực
gần đây do Đảng thực hiện nhằm xóa bỏ sự giám hộ và các quy định của
các cơ quan quyền lực nhà nước (các bộ và các ban) đối với hoạt động của
các tập thể lao động (work collectives), và trao cho họ quyền độc lập hơn
trong việc giải quyết các bài toán kinh tế và xã hội trong doanh nghiệp của
họ, và trong xã hội nói chung, là một bước quyết định trên con đường đi
đến sự thay đổi cán cân lực lượng giữa bộ máy hành chính và xã hội dân sự
theo hướng có lợi cho xã hội..., CPSU, với tư cách là lãnh đạo thực sự của
giai cấp lao động và của người dân Soviet, đã trở thành người khởi xướng
và dẫn dắt quá trình tái cấu trúc mang tính cách mạng này. [2]
Trong khi các nhà cải cách khác suy đoán sự đối kháng giữa các nhóm
xã hội (đại diện cho sự xuất hiện của xã hội dân sự) và đảng sẽ tăng lên, vì
thế, ở một mức độ nhất định, họ thừa nhận xung đột là một phần sẵn có
của xã hội dân sự, họ cũng mường tượng ra sự xuất hiện của nó trong bối
cảnh “các mục tiêu chủ nghĩa xã hội,” “các nguyên tắc nhân văn,” và các
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nguyên lý nền tảng của “chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa nhân văn, và dân
chủ.” Các nhà cải cách trong chính quyền hiếm khi đưa ra một cơ chế để
xác định những thuật ngữ này khi [hiện thực đã] vượt ra ngoài status
quo (nguyên trạng). Nhiệm vụ xác định các mục tiêu phát triển xã hội và
quan hệ kèm theo giữa nhà nước và xã hội sẽ nằm trong quyền phán quyết
của nhà nước độc đảng. Tầm nhìn của Gorbachev về “nền đa nguyên xã
hội chủ nghĩa” (ban đầu được chấp nhận bởi nhiều nhà cải cách ở cương vị
cao) được dựa trên giả thuyết rằng nền đa nguyên xã hội chủ nghĩa có thể
cùng tồn tại với nhà nước độc đảng.
Ngôn ngữ của các nhà cải cách Soviet trong những năm đầu cầm quyền
của Gorbachev cũng giống với của giới trí thức Trung Âu trong thập kỷ
1970 và đầu 1980 khi họ kêu gọi giải phóng xã hội khỏi nhà nước đàn áp
và đang mất dần hiệu lực. Ví dụ Arbatov và Batolov viết rằng “sự nối tiếp
lô gíc của quá trình hướng tới việc giải phóng cho các tổ chức xã hội đông
đảo là việc phát triển mở rộng các hoạt động chính trị và xã hội của quần
chúng toàn quốc.” [3] Giống như các nhà quan sát sự xuất hiện của xã hội
dân sự ở Trung Âu, họ lưu ý rằng quá trình giải phóng xã hội phải diễn ra
trong khuôn khổ của nhà nước đổi mới, một nhà nước sẵn sàng đẩy lùi
các ranh giới phán quyết của mình.
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[Quá trình này có thể]…đến đồng thời từ bên trên -từ sự chỉ đạo của
nhà nước, và từ bên dưới -từ các doanh nghiệp, các hiệp hội của công dân,
các tổ chức quần chúng, những người không đơn giản chỉ biết hoan hô
đảng và nhà nước, mà còn biết đưa ra các giải pháp thay thế bắt nguồn từ
các sáng kiến của quần chúng, hiện thân của các kinh nghiệm cụ thể của
họ, và có thể các giải pháp này còn khác biệt hẳn so với các khuyến nghị
về quản lý các quá trình xã hội của bộ máy nhà nước. [4]
Các nhà lý thuyết Soviet thừa nhận ảnh hưởng của một nhà nước quá
hùng mạnh vốn khiến cho cá nhân và xã hội ngạt thở, và kêu gọi phát
triển một xã hội dân sự dựa trên các tổ chức độc lập và các hoạt động công
cộng độc lập khỏi các ràng buộc quan liêu và hành chính của nhà nước.
Họ kêu gọi tái cấu trúc lại quan hệ giữa nhà nước và xã hội, nhằm tạo ra
và bảo vệ biên giới của xã hội dân sự tự chủ ở USSR, cái sẽ bao gồm các tổ
chức quần chúng độc lập, sự bình đẳng của công dân trước pháp luật, một
bộ máy nhà nước chuyên nghiệp, một nền hành chính trung lập, tự do
thông tin và phát biểu ý kiến. Bộ máy nhà nước phải được hợp lý hóa để
trở nên hiệu quả hơn trong tác nghiệp hành chính và thực thi chính
sách. [5] Đảng Cộng sản sẽ có được tính chính đáng trong kiểm soát bộ
máy nhà nước nếu nó chấp nhận phê bình từ các nhóm xã hội, tham gia
vào đối thoại chính sách, và chuyển hướng bộ máy quan liêu của nó khỏi
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các khuynh hướng lập chính sách và tập trung hơn vào các chức năng giới
hạn của quản lý nhà nước. [6]
Kêu gọi (sự tham gia của xã hội) của Gorbachev được đáp lại một cách
đáng ngạc nhiên. Giữa 1986 và 1988, có sự bùng nổ của các hoạt động
nhóm độc lập, với khoảng xấp xỉ 30000 “nhóm không chính thức” (không
đăng ký với nhà nước và không được tài trợ bởi Đảng Cộng sản) lộ diện
hoặc được thiết lập hoàn toàn mới. Mục tiêu của các nhóm này trải rộng
trên nhiều lĩnh vực và phân tán, bao gồm các quan tâm về môi trường, văn
hóa, lịch sử, chủ nghĩa dân tộc, chính trị và xã hội. Trong khi phần lớn
các nhóm tập trung vào các vấn đề “cuộc sống hàng ngày,” [7] chứ không
phải muốn thay đổi chính trị, chính hiện tượng tổ chức độc lập này đã có
nhiều ý nghĩa trong việc làm xói mòn tính chính đáng và quyền lãnh đạo
của Đảng Cộng sản.
Giống như ở Trung Âu, Đảng Cộng sản Soviet đã tìm cách đưa các
nhóm không chính thức vào trong các tổ chức do đảng tài trợ, hoặc khi
mục đích này thất bại, thì đưa các nhóm này vào dưới chiếc ô của các tổ
chức mặt trận quần chúng do đảng ủng hộ. [8] Trong khi hầu hết các
nhóm lúc đầu đều ủng hộ chính sách perestroika (tái cấu trúc) của
Gorbachev, cuối cùng thì người ta cũng thấy rằng sự quan liêu của đảng
(với sự giúp đỡ của các lãnh đạo CPSU bảo thủ) không chỉ tìm cách phá
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hoại các hoạt động độc lập mà còn cản đường perestroika. Khi các nhóm
tìm cách tổ chức, các ủy ban đảng địa phương và các Soviet đã từ chối cấp
giấy phép cho các cuộc mít tinh công cộng và các cuộc biểu tình, kéo dài
các thủ tục đăng ký hợp pháp hóa hoạt động độc lập, và tìm cách ngăn
chặn các nhóm này tiếp cận tới các nguồn lực. [9] Tại mức độ toàn bang,
quan chức các bộ tìm cách ngăn chặn bất cứ các hoạt động nhóm độc lập
nào đe dọa đến quyền phán quyết của bộ trong việc tài trợ các dự án xã
hội. Khi các cơ quan chức năng của đảng và nhà nước trở nên bất thỏa
hiệp và hung hăng phản ứng lại các sáng kiến của xã hội, các nhà vận động
độc lập trở nên lạnh nhạt với những thay đổi do nhà nước khởi xướng và
quay lại nhạo báng perestroika của Gorbachev. [10] Giống như ở Trung Âu,
nỗ lực của các nhóm độc lập nhằm hoạt động trong ranh giới bất định của
các chương trình cải cách của Gorbachev, và theo đuổi các mục tiêu độc
lập trong khuôn khổ pháp lý liên tục thay đổi, đã gặp phải cách đối xử hai
mặt từ phía các quan chức của đảng và nhà nước. Điển hình là trường hợp
nhóm Memorial (gồm nhiều trí thức Moscow tổ chức lại để xây dựng một
khu tưởng niệm các nạn nhân của thời kỳ khủng bố Stalin). Hiến chương
của nhóm quy định sự tôn trọng các chuẩn mực hợp pháp trong việc thiết
lập và các hoạt động của nhóm. [11] Khi Bộ Văn hóa tìm cách vô hiệu hóa
mục đích của Memorial bằng cách xây dựng riêng một khu tưởng niệm
khác và sung công toàn bộ số tiền mà nhóm này quyên góp được, thì mọi
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người đều hiểu rõ rằng hiến pháp hiện có không phải là cái giúp bảo đảm
quyền tự chủ của các hoạt động nhóm độc lập và tự tổ chức.
Ngay cả khi đối mặt với sự phá hoại [từ nhà nước] như thế, cũng như
những trì hoãn kéo dài trong việc đưa ra các bảo đảm pháp lý đã được hứa
hẹn từ trước cho các hiệp hội quần chúng độc lập, [12] các nhà vận động
độc lập vẫn kiên trì tổ chức các nhóm, nhằm nêu ra và tìm cách đạt được
các mục tiêu độc lập. Khi các nhóm ngày càng giỏi quảng bá các hoạt
động của họ và đến được với đông đảo công chúng, các mục tiêu của họ
cũng ngày càng được chính trị hóa, giống như ở Trung Âu. [13]Các nhóm
bắt đầu liên kết các mục tiêu của họ với những thay đổi trong toàn hệ
thống, gồm cả việc tái cấu trúc quan hệ giữa nhà nước và xã hội. Các nhà
hoạt động xã hội ngày càng thấy rằng mục tiêu của họ không thể đạt được
trong khuôn khổ hệ thống chính trị hiện tại. Khi mô tả các nỗ lực của
người dân Moscow chống lại việc xây dựng một đại lộ cắt ngang qua khu
đông dân cư sinh sống và có nhiều di sản lịch sử, một nhà phân tích
Soviet đã nhận ra rằng “những người dân này vẫn chưa tìm thấy những
người bảo vệ lợi ích thực sự của họ nơi các vị hội đồng địa
phương.” [14] Trong một diễn biến giống với các quá trình tổ chức ở
Trung Âu, các hội đồng -tự tài trợ của các chính quyền- tự tổ chức ở địa
phương và các câu lạc bộ cử tri đã xuất hiện ở Liên Xô, nhằm theo đuổi
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các dự án địa phương vốn trước đây bị quản lý một cách phi hiệu quả bởi
các Soviet. [15]

Ảnh hưởng của Chủ nghĩa Dân tộc.
Ở Ba Lan và Hungary và, với mức độ thấp hơn, ở Czechoslovakia, chủ
nghĩa dân tộc đóng vai trò chất kết dính trong các nhóm độc lập và các
hoạt động quần chúng, vì nó đã truyền bá một tập giá trị được mọi người
chia sẻ khi xã hội dân sự hình thành trong bối cảnh một đảng thống trị.
Khác biệt trong tính cố kết của xã hội dân sự ở Nga và các nước cộng hòa
thuộc Liên Xô cũ cho thấy rõ vai trò đoàn kết của ý thức về chủ nghĩa dân
tộc giữa các nhóm dân cư ở các vùng lãnh thổ khác nhau. Tại các nước
cộng hòa ngoài-Nga này, chủ nghĩa dân tộc đóng vai trò là sức mạnh gắn
kết hoạt động nhóm độc lập, khi các nhóm theo đuổi các mục tiêu khác
nhau thống nhất lại trong các tổ chức “mặt trận nhân dân”, nhằm gây sức
ép đòi độc lập. Trong khi tạm thời gạt sang một bên các xung đột chính
trị và xã hội, và tập trung vào mục đích đoàn kết vì nền độc lập quốc gia,
các phong trào quần chúng này đã hình thành mối quan hệ làm việc với
các tổ chức Đảng Cộng sản trong các nước cộng hòa này, và cuối cùng đã
thu hút các đảng cộng sản vào một nỗ lực chung là tranh thủ sự hộ của
những cử tri có đầu óc độc lập. Với người Nga, không giống như những
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người không thuộc Nga, họ không có một tiêu điểm chung mà xung
quanh nó, các giá trị chung về chủ nghĩa dân tộc có thể kết tinh. Không
có một kẻ thù chung, và với sự cạnh tranh giữa các nhãn hiệu chủ nghĩa
dân tộc khác nhau (gồm Bolshevist quốc gia, tự do phương tây, các phiên
bản Slavophile, cũng như hàng loạt các nhãn hiệu chủ nghĩa sô-vanh quốc
gia [16] ), không thể nào hình thành được một tập hợp các giá trị chung
hay một vị trí chung để đối mặt với sự thống trị của chế độ. Sự thiếu vắng
một chủ nghĩa dân tộc có tính kết dính đã đóng góp vào việc [tồn tại]
nhiều khuynh hướng tách biệt của xã hội dân sự mới xuất hiện ở cộng hòa
Nga.
Trong khi sự vắng bóng một chủ nghĩa dân tộc có tính kết dính đã cản
trở các nỗ lực hình thành những mặt trận quần chúng, hoặc thống nhất
các phong trào quần chúng lại để thách thức quyền lãnh đạo của nhà
nước, phạm vi và mức độ của các hoạt động độc lập đã đủ để kéo dài sự
phân rã của chế độ Cộng sản. Giống như trường hợp Trung Âu, Đảng
Cộng sản Soviet bắt đầu chia rẽ khi các hoạt động xã hội độc lập đã đẩy
các nỗ lực cải cách tiến lên với một tốc độ chóng mặt. [17] Tới giữa năm
1991, một năm sau sự kiện hợp pháp hóa các đảng đối lập, bốn triệu
thành viên CPSU đã rút khỏi đảng, và bộ phận năng động nhất,
Democratic Platform, đã tách ra khỏi [Đảng Cộng sản] và lập nên đảng
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Cộng hòa. Việc giải tán chế độ Cộng sản chỉ đạt được sau cuộc đảo chính
bất thành vào tháng Tám năm 1991. Thất bại gây ra bởi hàng loạt các yếu
tố xuất hiện trực tiếp từ xã hội dân sự mới nổi, bao gồm các nguồn [nhân
sự] khác cho vị trí quyền lực (Yelsin), sự phân mảnh của nhà nước, và biểu
tình của xã hội phản đối trực tiếp việc sử dụng bất chính đáng quyền lực
nhà nước.

Sự xuất hiện của Xã hội Dân sự: Tóm tắt
Logic xuất hiện của xã hội dân sự tại các chế độ kiểu Soviet có thể được
tóm tắt như sau: Trong giai đoạn xuất hiện này, các kênh bày tỏ lợi ích
chính thức đã đóng lại đối với các nhà hoạt động xã hội độc lập. Thay vào
đó, các nhóm sử dụng các phương pháp bày tỏ lợi ích không thuộc hệ
thống như các cuộc biểu tình, tuần hành, và xuất bản ngầm. Ảnh hưởng
của các chiến thuật như vậy đối với chính sách là không đều và thất
thường. Nó phụ thuộc một phần vào nhận thức của giới lãnh đạo về khả
năng bị tổn thương [của hệ thống]; trong khi các lãnh đạo có thể quyết
định rằng thi thoảng nhượng bộ đôi chút là thích hợp, còn lâu họ mới
chịu từ bỏ độc quyền nắm quyền lực và hợp pháp hóa sự tham dự nhóm
độc lập bằng cách đưa ra những nhượng bộ quan trọng. Bộ máy quan liêu
của đảng và nhà nước cũng tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng của chúng lên
360 | 402

quá trình hoạch định chính sách khi chúng tìm cách thay đổi bản chất
quan hệ giữa nhà nước và xã hội (và vì thế, bản chất và các mục tiêu của xã
hội), thay vì chỉ thực thi các ngụ ý chính sách hình thành từ các vũ đài
công cộng với sự tham dự của các nhà hoạt động xã hội độc lập. Nhưng
khi cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc, đảng-nhà nước trở nên dễ bị
thương tổn hơn trước áp lực từ các nhà vận động độc lập và ngày càng sẵn
sàng đưa ra nhượng bộ. Đến thời điểm này, yêu sách của các nhóm bắt
đầu có nội dung mới. Trong khi vẫn đòi thay đổi, yêu sách của họ bắt đầu
đòi được tham dự chính thức vào quá trình chính trị.
Giai đoạn này có bản chất là không ổn định. Ranh giới mới giữa nhà
nước và xã hội vẫn chưa ổn định vì nó không có sự bảo đảm thể chế. Các
nhóm ban đầu đặt ra các mục tiêu “tự giới hạn”, ví dụ như không đe dọa
vai trò lãnh đạo của đảng, thì nay ngày càng thấy rõ rằng không thể tự giới
hạn được nữa vì nhận thức của đảng về tính chính đáng của nó [đã thay
đổi], và việc động viên của nhiều nhóm độc lập khi họ bắt đầu theo đuổi
các mục tiêu đối chọi với độc quyền của Đảng Cộng sản, bao gồm việc
dành ghế đại diện tại các cơ quan quyền lực địa phương và quốc gia. Cả
“thuyết tiến hóa mới” và “nền đa nguyên xã hội chủ nghĩa” đều sai lầm khi
cho rằng một đảng đổi mới có thể cùng tồn tại với các hoạt động xã hội
độc lập. Hoặc chế độ bị đe dọa phản bội lại các hứa hẹn của nó đối với các
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nhà hoạt động độc lập và ngăn chặn các hoạt động tự tổ chức của quần
chúng, hoặc theo như cách dùng từ của Arato, các nhóm độc lập sẽ động
viên để “tìm một nhà nước thích hợp” cho họ. [18]Những lãnh đạo đảng và
nhà nước nhận ra các ẩn ý về một nền đa nguyên không bị trói buộc (hoặc
do sự xói mòn chính cơ sở quyền lực của họ, hoặc do một trật tự xã hội
do chính đảng khuyến khích), đã tìm cách đàn áp hoạt động độc lập và rút
lui vào status quo ante (nguyên trạng trước đó). Nếu các nhà hoạt động độc
lập thành công không chỉ trong phát biểu các lợi ích thay thế, mà còn có
thể thỏa mãn chúng qua hoạt động xã hội, thì hiển nhiên sẽ có một quá
trình tự nhiên từ “chính trị tầng thấp” ban đầu, dưới dạng các hoạt động
độc lập, sang “chính trị tầng cao” khi họ chuyển sang đòi có đại diện
trong các cấu trúc quyền lực chính thức và xóa bỏnomenklatura của đảng.

Tóm tắt và Ngụ ý
Việc so sánh các giai đoạn “tự vệ” và “xuất hiện” trong diễn trình phát
triển của xã hội dân sự ở Trung Âu và USSR được dựa trên ảnh hưởng của
kiểu chế độ lên các dạng hoạt động độc lập, và các kiểu tái cấu trúc quan
hệ giữa nhà nước và xã hội trong các quốc gia cộng sản đang đổi mới. Các
chế độ Cộng sản hậu toàn trị, trong khi tìm cách cân bằng giữa quyền
kiểm soát và giải phóng xã hội, đã thất bại trong cả việc tính toán tập hợp
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các giá trị xã hội được chia sẻ và đại diện cho tập hợp các lợi ích phổ quát.
Trong thất bại đầu, các ý tưởng tự do về tự chủ cho các cá nhân và nhóm,
kết hợp với nhiều hình thức khác nhau của chủ nghĩa dân tộc, đã gây xói
mòn sự thống trị của chế độ trong hệ giá trị xã hội. Trong thất bại thứ
hai, các quá trình hiện đại hóa trong xã hội, gồm cả tiến trình đô thị hóa,
phát triển giáo dục rộng khắp, và một lực lượng lao động ngày càng có kĩ
thuật cao, đã tạo ra những lợi ích xã hội tự chủ và nhu cầu phải thay đổi
trong các tổ chức kinh tế xã hội vốn trước đây bị các chế độ Cộng sản
tảng lờ hoặc từ chối. Việc các chế độ này không thể đáp ứng các đòi hỏi
của một xã hội phức tạp và một nền kinh tế hiện đại đã dẫn tới sự thất
vọng của dân chúng đối với thành tích kinh tế và chính trị của chế độ.
Như các học giả Soviet và phương Tây đã chỉ ra, các nhà hoạt động xã hội
đã xây dựng các lộ trình mà, theo đó, các chế độ Cộng sản hoặc sẽ không,
hoặc sẽ không thể phản ứng lại. [19] Tới những năm 1980, việc chế độ
không (thể) phản ứng lại trước những tình trạng khẩn cấp trong quá trình
thay đổi của xã hội đã tạo ra một tâm lý oán hận chung đối với các lãnh
đạo đảng và nhà nước, và thai nghén một cuộc khủng hoảng tính chính
đáng. Các nhà hoạt động xã hội độc lập đã không chỉ phát biểu các lợi ích
tư nhân mà còn bắt đầu hoạt động theo các lợi ích ấy, trước khi cuộc
khủng hoảng được các lãnh đạo Cộng sản theo khuynh hướng cải cách
thừa nhận.
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Tuy nhiên, các ý tưởng về tự chủ, chủ nghĩa dân tộc, và hiện đại hóa
không đủ để giải thích sự xuất hiện của các xã hội dân sự tại các nước này.
Với mỗi trường hợp, khả năng của các nhà hoạt động và các nhóm độc lập
trong việc gây sức ép đòi các yêu sách của họ trên các đấu trường công
cộng phụ thuộc vào cái mà các nhà xã hội học chính trị gọi bằng cái tên
“các cấu trúc cơ hội chính trị.” [20] Các nhà cải cách trong giới lãnh đạo
của Đảng Cộng sản, bị thúc ép bởi nhiều động cơ khác nhau, đã tạo ra các
cơ hội cho các nhà hoạt động độc lập, để họ có thể công khai nêu các yêu
sách (bằng cách mở rộng phạm vi có thể chấp nhận cho các hoạt động và
các tổ chức tự phát của xã hội). Chiến lược này được khởi xướng hoặc từ
sáng kiến của các lãnh đạo có tư tưởng đổi mới (những người muốn sử
dụng hoạt động độc lập như là một công cụ để bảo đảm tính thống nhất
của hệ thống), hoặc bởi các chế độ miễn cưỡng phản ứng lại với ảnh
hưởng của cuộc cải cách trong nước của Gorbachev và sự kiềm chế trong
chính sách ngoại giao của Soviet đối với các nhà nước khách hàng của nó.
Trong khi các giá trị độc lập, và các quá trình xã hội, đã tạo ra cơ sở cho
sự xuất hiện của xã hội dân sự, vai trò của phía nhà nước trong việc nhìn
nhận nhu cầu phải có các hoạt động độc lập (dù rằng bị hạn chế và tiếp
cận dưới góc độ công cụ) là không thể bỏ qua. Cơ hội do các chế độ suy
yếu đem lại, mặc dù mong manh và không ổn định, đã được các nhà vận
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động độc lập chộp lấy, họ đơn giản là không chịu nằm trong các ranh giới
được định ra cho các hoạt động độc lập được chế độ chấp thuận.

Kết luận
Trong mỗi trường hợp, kết quả là sự tan rã của chế độ Cộng sản dưới tay
của các nhà hoạt động xã hội độc lập đã được động viên (hoặc trong trường
hợp Liên Xô cũ, là động viên một phần). Ở Ba Lan, Czechoslovakia và
Hungary, nơi các đảng và phong trào chính trị độc lập đã đưa ra các hình
thức cai trị mới qua bầu cử tự do hoặc bán tự do, các khó khăn của nhà
nước hậu cộng sản (khi phải đối mặt với sự sụp đổ không thể tránh khỏi
của khối đoàn kết xã hội) đã được làm nhẹ bớt ở một chừng mực nào đó
bởi sự nhận thức rằng nền độc lập khỏi sự thống trị của Liên Xô đến với
một cái giá đắt. Ở Nga, sự thống nhất có được chỉ trên sự thừa nhận tính
chính đáng của Boris Yeltsin từ chỗ ông là người kế tục của Gorbachev.
Những nhà đối lập của chế độ cũ đã không có sự thống nhất cả trong
hình dạng và thực chất của nhà nước sau đảo chính. Những chỉ trích chua
chát của các nhà độc lập thuộc đảng dân chủ về sự quay trở lại chế độ cai
trị toàn trị của Yeltsin được cộng hưởng bởi sự trả miếng của ngài tổng
thống, rằng sự can thiệp của các đảng viên dân chủ đang chia rẽ vào quá
trình [lập] chính sách sẽ gây cản trở cho những cuộc cải cách cần thiết. Sự
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thiếu vắng các yếu tố gắn kết làm cho quá trình thể chế hóa các thành quả
đã đạt được của xã hội dân sự trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Nhiệm vụ của chúng tôi [trong bài nghiên cứu này] là mô tả logic xuất
hiện của các xã hội dân sự trong các điều kiện độc đáo của nhà nước hậu
toàn trị ở Trung Âu và Liên Xô cũ. Những quan sát tiếp theo sẽ là cần
thiết để có thể mô tả sự phát triển theo các hướng riêng biệt của những xã
hội dân sự này. Những phân tích như thế sẽ phải hướng sự tập trung vào
lượng biến số phong phú có vai trò định hình sự phát triển trong tương
lai, bao gồm định hướng của các hoạt động độc lập, các hình thức hoạt
động tập thể, hệ thống đảng chính trị, ảnh hưởng của khuynh hướng chủ
nghĩa dân tộc tới việc hình thành nhà nước, và văn hóa chính trị. Điểm
chính là ở chỗ các nhà hoạt động vốn đã xây dựng nên các khối xã hội dân
sự thì nay đang ở cương vị tham gia vào các quá trình mà cuối cùng có thể
dẫn tới việc thể chế hóa sự tồn tại của nó.

Chú thích: Xem chú thích các phần tại:
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=4838&rb=0402
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Nguồn: Marcia A. Weigle, Jim Butterfield. Xã hội dân sự trong các chế độ
cộng sản đang đổi mới: Logic xuất hiện (bản dịch của Lâm Yến). Truy cập
ngày 01.12.2016.
<http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=4838&rb=0402>
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Lâm Yến, Khải Minh

rong làn sóng dân chủ hoá toàn cầu lần thứ ba này, không hiện
tượng nào thu hút trí tưởng tượng của các học giả, nhà quan sát và

các nhà hoạt động hơn là "xã hội dân sự". Liệu còn gì gây xúc động hơn là
những nhóm sinh viên, nhà văn, nghệ sĩ, linh mục, giáo viên, công nhân
và các bà mẹ dũng cảm dám thách thức sự lập lờ, tham nhũng và ách
thống trị bạo tàn của các nhà nước độc tài? Liệu có bất kì một biểu tượng
nào gợi hứng cho những nhà dân chủ hơn là cái ta đã chứng kiến ở
Manila năm 1986, khi hàng trăm ngàn công dân được tổ chức lại, tràn
ngập các đường phố để đòi lại cuộc bầu cử bị đánh cắp và buộc Ferninand
Marcos rời ngôi vị qua "quyền lực nhân dân" không bạo động?
Tuy nhiên, trên thực tế, việc lật đổ các chính quyền độc tài qua đối lập
dân chủ được vận động rộng khắp, dựa vào quảng đại quần chúng chưa trở
thành một thông lệ [vào thời điểm Diamond viết bài này-ND]. Hầu hết
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các quá trình chuyển tiếp dân chủ đều kéo dài và thông qua thương nghị
(nếu không phải là được kiểm soát từ bên trên bởi các nhà độc tài đang tại
vị). Tuy nhiên, kể cả trong những chuyển tiếp có thương nghị và được
kiểm soát như thế, động năng của dân chủ hoá, và đặc biệt là áp lực hoàn
thiện tiến trình đó, thường đến từ "sự trỗi dậy của xã hội dân sự", sự tái
cấu trúc không gian công, và vận động mọi tổ chức đối lập và các phong
trào cơ sở (grassroots) bằng mọi phương pháp [1] .
Nếu như sự quan tâm mới hồi sinh về xã hội dân sự có thể được truy
nguyên nguồn gốc lý thuyết về Alexis de Tocqueville, thì có vẻ như quan
tâm ấy lại mang nợ Jean-Jacques Rousseau về cảm hứng và tinh thần, bởi
sự lãng mạn hoá "nhân dân" như là một lực lượng vì lợi ích chung, vùng
dậy để khẳng định ý chí dân chủ chống lại nền độc tài hẹp hòi và xấu xa.
Hình ảnh về sự vận động rộng khắp đã thấm đẫm tư tưởng đương đại về
thay đổi dân chủ khắp châu Á, Mỹ Latinh, Đông Âu, và Phi Châu-và điều
này hoàn toàn không phải vô cớ.
Ở Hàn Quốc, Đài Loan, Chile, Ba Lan, Trung Quốc, Tiệp Khắc, Nam
Phi, Nigeria, và Benin (mới chỉ là một danh sách không đầy đủ), cuộc vận
động xã hội dân sự rộng khắp là một nguồn sức ép cơ bản cho những thay
đổi dân chủ. Các công dân thách thức nền độc tài không với tư cách cá
nhân, mà với tư cách là thành viên của các phong trào sinh viên, nhà thờ,
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hội nghề nghiệp, tổ chức phụ nữ, công đoàn, các tổ chức nhân quyền, các
nhà sản xuất, báo chí, các tổ chức dân sinh và vân vân.
Giờ đây, đã hiển nhiên là để hiểu những đổi thay dân chủ trên toàn thế
giới, người ta không thể không nghiên cứu xã hội dân sự. Dù thế, những
nghiên cứu như vậy thường cung cấp cái nhìn một chiều và sai lạc. Để
hiểu vai trò của xã hội dân sự trong việc kiến tạo nền dân chủ đòi hỏi một
lý thuyết phong phú hơn, và khái niệm hoá (conceptualization) phức tạp
hơn. Sự đối lập đơn giản giữa nhà nước và xã hội dân sự, bị khoá chặt
trong thế anh thắng tôi thua, sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng ta
cần xác định rõ hơn xã hội dân sự là gì và không là gì, để xác định những
biến thể vốn rất đa dạng trong hình thức và đặc điểm của nó. Chúng ta
không những phải hiểu những kênh đa dạng mà xã hội dân sự có thể
đóng góp vào nền dân chủ, mà còn phải hiểu những mâu thuẫn và căng
thẳng mà nó tạo ra và chứa đựng. Chúng ta cần suy nghĩ về những đặc
điểm của xã hội dân sự có nhiều khả năng giúp ích nhiều nhất cho sự phát
triển và củng cố của nền dân chủ. Và cuối cùng, nhưng không kém phần
quan trọng, chúng ta phải tạo lập một bức tranh thực tế hơn về giới hạn
của tiềm năng đóng góp của xã hội dân sự vào dân chủ, và vì vậy, về mức
độ chú tâm mà nhà dân chủ phải đặt vào nhiệm vụ xây dựng xã hội dân sự
trong vô số các thách thức của việc củng cố nền dân chủ.
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Xã hội dân sự là gì và không là gì
Xã hội dân sự ở đây được hiểu là một mảng của đời sống xã hội có tổ
chức, mang tính tự nguyện, tự tái tạo, (hầu như) tự tài trợ, độc lập với nhà
nước, và gắn bó với nhau bằng một trật tự pháp lý hay một số nguyên tắc
chung. Nó khác với "xã hội" nói chung ở chỗ nó gồm các công dân hành
động tập thể trong môi trường công (public sphere) để thể hiện các lợi
ích, quan tâm và các ý tưởng của họ, cũng như trao đổi thông tin, giành
các mục tiêu chung, yêu sách với nhà nước, và trông chừng các quan chức.
Xã hội dân sự là một thực thể trung gian, nằm giữa môi trường tư (private
sphere) và nhà nước. Như vậy, nó loại trừ đời sống cá nhân và gia đình, các
hoạt động nhóm hướng nội (ví dụ như thể thao, giải trí hay tâm linh), các
hoạt động kiếm lời của các doanh nghiệp, và các nỗ lực chính trị nhằm
giành quyền kiểm soát chính quyền. Các nhân vật trong xã hội dân sự cần
sự bảo vệ bởi một trật tự pháp luật được thể chế hoá nhằm bảo đảm quyền
tự trị của họ và quyền tự do hành động. Do đó, xã hội dân sự không chỉ
hạn chế sức mạnh nhà nước mà còn đem lại chính nghĩa cho quyền lực
nhà nước, khi quyền lực đó dựa trên pháp quyền (rule of law). Khi bản
thân nhà nước lại không có luật lệ và coi thường quyền tự trị của cá nhân
và các nhóm, xã hội dân sự vẫn có thể tồn tại (dù chỉ dưới hình thức sơ
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khai hay hoang tàn) nếu như các thành tố của nó vận hành theo một
nhóm các nguyên tắc được chia sẻ (thí dụ như những [nguyên tắc] tránh
sử dụng bạo lực và tôn trọng đa nguyên). Đây là điều kiện không thể tối
giản trong chiều cạnh "dân sự" của nó [2] .
Xã hội dân sự bao gồm một dải rất rộng các tổ chức chính thức và
không chính thức. Chúng gồm tổ chức mang tính: 1) kinh tế (các hiệp
hội và mạng lưới sản xuất và thương mại); 2) văn hoá (tôn giáo, đạo đức,
cộng đồng và các thiết chế và tổ chức khác bảo vệ các quyền, giá trị, niềm
tin, tín ngưỡng, biểu tượng của tập thể); 3) thông tin và giáo dục (cho
việc tạo ra và phát tán-dù là vụ lợi hay phi vụ lợi- những kiến thức, ý
tưởng, tin tức và thông tin công (public); 4) dựa trên lợi ích (thiết kế để
thúc đẩy hay bảo vệ những lợi ích căn bản hay lợi ích vật chất chung của
các thành viên, có thể là công nhân, cựu chiến binh, người hưởng lương
hưu, chuyên gia v.v.); 5) phát triển (các tổ chức kết hợp nguồn lực cá
nhân để cải thiện hạ tầng, thể chế, và chất lượng cuộc sống của cộng
đồng); 6) hướng vấn đề (các phong trào bảo vệ môi trường, quyền phụ nữ,
cải cách ruộng đất, hay bảo vệ người tiêu dùng); 7) công dân (tìm các
phương tiện phi đảng phái để cải thiện hệ thống chính trị và dân chủ hoá
nó thông qua việc theo dõi nhân quyền, giáo dục và vận động cử tri, theo
dõi bầu cử, các nỗ lực chống tham nhũng v.v.)
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Hơn nữa, xã hội dân sự bao gồm "thị trường ý thức hệ" và một dòng
chảy thông tin và ý tưởng. Nó bao gồm không chỉ truyền thông độc lập
mà còn các tổ chức thuộc về một không gian rộng hơn, gồm các hoạt
động văn hoá và tri thức độc lập-các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà
xuất bản, nhà hát, các xưởng phim, và các mạng lưới của giới nghệ sĩ.
Từ trên đây, ta sẽ thấy rõ rằng xã hội dân sự không phải là một nhóm
"còn lại", đồng nghĩa với xã hội, hay trùng với những gì không thuộc nhà
nước hay hệ thống chính trị chính thức. Ngoài tính chất tự nguyện, tự tái
tạo, tự trị và tuân theo quy định, các tổ chức của xã hội dân sự cũng khác
với các tổ chức xã hội khác ở nhiều mặt. Một là, như nhấn mạnh ở trên,
xã hội dân sự quan tâm đến các mục tiêu công, chứ không phải mục tiêu
tư. Hai là, xã hội dân sự liên quan đến nhà nước theo cách nhất định,
nhưng không nhằm mục đích giành quyền lực hay địa vị chính thức trong
bộ máy nhà nước. Thay vào đó, các tổ chức xã hội dân sự tìm kiếm ở nhà
nước tính khả tín và những nhượng bộ, những thay đổi, giảm nhẹ hay sửa
chữa các chính sách. Các tổ chức công dân và các phong trào xã hội mong
muốn thay đổi bản chất của nhà nước vẫn có thể được xếp vào xã hội dân
sự, nếu những cố gắng của chúng bắt nguồn từ quan tâm đến lợi ích
chung, và không từ tham vọng tự thân là giành quyền lực nhà nước cho
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mình. Vì thế, các phong trào hoà bình [đấu tranh] cho chuyển đổi dân
chủ thường nảy sinh từ xã hội dân sự.
Một điểm phân biệt nữa là xã hội dân sự thể hiện đa nguyên và đa
dạng. Nếu một tổ chức-chẳng hạn như cực đoan tôn giáo, sô-vanh chủng
tộc, cách mạng hay các phong trào cứu thế-mà tìm cách độc quyền hoá
một khu vực chính trị hay chức năng trong xã hội, xác quyết rằng nó đại
diện con đường duy nhất đúng, thì nó mâu thuẫn với bản chất đa nguyên
và hướng thị trường của xã hội dân sự. Liên quan đến điểm này là chiều
cạnh thứ tư, tính bộ phận (partialness), tức là không một nhóm nào trong
xã hội dân sự muốn đại diện có toàn bộ lợi ích của một cá nhân hay một
cộng đồng. Thay vào đó, các nhóm khác nhau đại diện cho các lợi ích
khác nhau.
Xã hội dân sự không chỉ khác và độc lập với nhà nước và xã hội nói
chung, mà còn độc lập với mảng thứ tư của hành động xã hội, xã hội
chính trị (tức là, về cơ bản, là hệ thống đảng phái). Các tổ chức và mạng
lưới trong xã hội dân sự có thể liên minh với các đảng, nhưng nếu chúng
bị lũng đoạn bởi các đảng, hay phục tùng chúng, thì các tổ chức ấy đã
chuyển trọng tâm vào các hoạt động trong xã hội chính trị và mất phần
lớn năng lực để thực hiện những chức năng trung gian và xây dựng dân
chủ độc đáo của mình.
374 | 402

Các chức năng dân chủ của xã hội dân sự
Chức năng đầu tiên và căn bản nhất của xã hội dân sự là cung cấp "cơ sở
cho việc giới hạn quyền lực nhà nước của xã hội, vì thế, cho việc kiểm soát
nhà nước bởi xã hội, và do đó, cho các thể chế chính trị dân chủ với tư
cách là công cụ thực thi việc kiểm soát đó một cách hữu hiệu nhất" [3] .
Chức năng này có hai chiều: để giám sát và kiềm chế việc thực thi quyền
lực của các nhà nước dân chủ, và để dân chủ hoá các nhà nước độc tài.
Vận động xã hội dân sự là một biện pháp chính để vạch ra sự lạm dụng và
làm xói mòn tính chính thống của các chính quyền độc tài. Đây là chức
năng được phát huy một cách đầy kịch tính trong nhiều quá trình chuyển
đổi dân chủ trong hai thập niên qua, đến mức nó đã đẩy xã hội dân sự lên
tuyến đầu trong tư tưởng dân chủ. Tất nhiên lối suy nghĩ này chỉ tân
trang ý tưởng thế kỷ 18 về xã hội dân sự như là trong thế đối lập với nhà
nước, và, như tôi sẽ chỉ ra, nó chứa đựng những nguy cơ nếu đi quá xa [4]
.
Xã hội dân sự cũng là một công cụ tối quan trọng để kiềm chế quyền
lực của các nhà nước dân chủ, trông chừng sự lạm dụng và vi phạm pháp
luật tiềm ẩn của chúng, và đặt chúng dưới sự giám sát của công chúng.
Thật vậy, một xã hội dân sự sống động thậm chí còn thiết yếu cho việc
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củng cố và duy trì nền dân chủ hơn cả việc khởi xướng nền dân chủ.
Không có thay đổi nào nguy hại hơn với tính chính nghĩa của các nền dân
chủ non trẻ hơn là tham nhũng chính trị tràn lan và trắng trợn, đặc biệt là
trong các giai đoạn đau đớn nhằm tái cấu trúc kinh tế, mà trong đó nhiều
nhóm và cá nhân bị đòi hỏi phải chịu đựng những khó khăn to lớn. Các
nền dân chủ mới, nối tiếp các thời kì cai trị tuỳ tiện và tập quyền, thường
thiếu các phương tiện luật pháp và bộ máy quan liêu để kiểm soát tham
nhũng ngay từ đầu. Không có báo chí và các nhóm dân sự mạnh, được tự
do trông chừng [nhà nước-ND] để thúc đẩy các cải cách thể chế, tham
nhũng thường sẽ bùng phát.
Hai là, một đời sống liên đới lành mạnh sẽ bổ sung cho vai trò của các
chính đảng trong việc khuyến khích tham gia chính trị, tăng tính hướng
đích và kỹ năng chính trị của các công dân trong chế độ dân chủ, và thúc
đẩy nhận thức về nghĩa vụ cũng như các quyền của công dân dân chủ. Với
quá nhiều người Mỹ (mà chỉ một nửa trong số họ còn bỏ phiếu trong các
cuộc bầu cử tổng thống), thì đây có vẻ như là một bài giảng xa lạ và kỳ
cục. Tuy nhiên, một thế kỷ rưỡi trước, sự tham gia tự nguyện của các công
dân vào đủ loại liên đới bên ngoài nhà nước đã gây ấn tượng mạnh cho
Tocqueville như là hòn đá tảng của văn hóa dân chủ hoá sự sống động về
mặt kinh tế của Hợp Chủng Quốc non trẻ. Các tổ chức tự nguyện "do đó
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có thể được coi là các trường học độc lập lớn, mà trong đó mọi thành viên
của cộng đồng đến học lý thuyết chung về liên đới", ông đã viết [5] .
Xã hội dân sự còn có thể là một vũ đài quan trọng cho sự phát triển các
thành tố dân chủ khác, như khoan dung, ôn hoà, sẵn sàng nhượng bộ, và
tôn trọng các quan điểm trái ngược. Các giá trị và chuẩn mực này trở nên
ổn định nhất khi chúng nổi lên thông qua kinh nghiệm, và tham gia vào
các tổ chức trong xã hội dân sự, cung cấp bài học thực hành quan trọng về
ủng hộ và cạnh tranh chính trị. Thêm vào đó, nhiều tổ chức dân sinh
(như Conciencia, một mạng lưới các hiệp hội phụ nữ, được thành lập đầu
tiên ở Argentina và từ đó đã lan sang 14 nước Mỹ Latinh khác) đang làm
việc trực tiếp với các trường học và cùng với các nhóm thành niên khác,
để phát triển các thành tố dân chủ này thông qua các chương trình tương
tác mô tả quá trình động nhằm đạt tới đồng thuận trong một nhóm,
chứng minh khả năng có thể tồn tại tranh luận nghiêm túc giữa các quan
điểm cạnh tranh nhau, và các cách hợp tác để giải quyết các vấn đề trong
cộng đồng của chính họ [6] .
Cách thứ tư mà xã hội dân sự có thể đóng góp cho dân chủ là tạo ra các
kênh nằm ngoài các đảng phái chính trị để biểu đạt, tập hợp và đại diện
các lợi ích. Chức năng này đặc biệt quan trọng trong việc đem lại khả
năng tiếp cận quyền lực cho các nhóm mà trước đây bị gạt ra lề: phụ nữ và
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các sắc tộc hay chủng tộc thiểu số, vốn luôn bị từ chối trong "nấc thang
bên trên của thể chế" trong chính trị chính thống. Thậm chí, ở những
nơi mà phụ nữ đã từng đóng vai trò, qua nhiều phong trào và tổ chức
(như ở Mỹ La tinh), nền chính trị và hành chính sau chuyển đổi thường
quay lại mô thức đặc quyền và hẹp hòi trước đó. Ở Đông Âu, đã có nhiều
dấu hiệu cho thấy sự sút giảm địa vị xã hội và chính trị của phụ nữ sau
chuyển đổi. Chỉ bằng các sức ép có tổ chức và lâu dài từ dưới lên, từ xã hội
dân sự, thì quyền bình đẳng xã hội và chính trị mới được đẩy mạnh, và
chất lượng, năng lực phản hồi và tính chính thống của nền dân chủ mới
được nâng lên [7] .
Xã hội dân sự cung cấp một nền tảng đặc biệt vững cho dân chủ khi nó
tạo cơ hội tham gia và ảnh hưởng ở mọi cấp quản lý nhà nước, nhất là cấp
địa phương. Bởi vì chính ở cấp địa phương mà các nhóm từng bị gạt ra lề
trong lịch sử có nhiều cơ hội nhất để tác động vào chính sách công và
phát triển cảm nhận về tính hướng đích (sense of efficacy) cũng như các kĩ
năng chính trị thực tế. Do đó, dân chủ hóa chính quy hoá địa phương đi
đôi với sự phát triển của xã hội dân sự là một điều kiện làm cho dân chủ
và "quá trình chuyển tiếp từ quan hệ chủ tớ sang công dân" trở nên sâu
sắc hơn ở Mỹ Latinh cũng như các nơi khác trong thế giới đang phát triển
và hậu cộng sản [8] .
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Năm là, một xã hội dân sự đa nguyên sinh động, đặc biệt là trong các
nền kinh tế phát triển cao, sẽ có xu hướng tạo ra một dải rộng các lợi ích
đan chéo, và do đó làm dịu bớt những sự phân cực cơ bản của xung đột
chính trị. Trong khi các tổ chức dựa trên các giai cấp mới hình thành và
các phong trào hướng-vấn đề (issue-oriented) khởi lên, chúng cũng lôi
kéo các thành phần mới, cắt ngang qua các đường ranh giới về đảng phái,
sắc tộc, tôn giáo và lãnh thổ. Khi lật đổ nền độc tài cộng sản (và các nền
độc tài khác), những cấu trúc mới này có thể tạo ra một loại hình công
dân hiện đại xuyên thấu các chia rẽ về lịch sử và ngăn chặn sự trỗi dậy của
các xung lực dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi. Trong chừng mực mà các cá nhân
có quan tâm đa dạng và tham gia vào đủ loại tổ chức khác nhau để theo
đuổi và thúc đẩy các lợi ích đó, họ sẽ liên kết với nhiều loại người khác
nhau, những người có các lợi ích và quan điểm chính trị không đồng
nhất. Những sức ép đan chéo này sẽ có khuynh hướng làm mềm sự quyết
liệt trong quan điểm của chính họ, và hình thành các quan điểm chính trị
rộng mở và tinh tế hơn, và vì thế sẽ khuyến khích sự khoan dung những
khác biệt và sẵn sàng hơn cho nhượng bộ.
Chức năng thứ sáu của một xã hội dân sự dân chủ là tuyển lựa và đào
tạo các lãnh tụ chính trị mới. Trong một vài trường hợp, đây chính là
mục đích của các tổ chức dân sinh. Ví dụ, Quỹ Evelio B. Javier ở
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Philippines có các chương trình đào tạo trên cơ sở phi đảng phái cho các
ứng cử viên và quan chức thắng cử vào các vị trí địa phương và quốc gia,
tập trung không chỉ vào các kỹ năng hành chính và kỹ thuật, mà còn vào
các quy phạm mang tính chuẩn tắc về trách nhiệm công và tính minh
bạch [9] . Thông thường hơn, việc tuyển lựa và đào tạo chỉ là một phụ
phẩm dài hạn của việc vận hành thành công các tổ chức xã hội dân sự mà
ở đó, các nhà hoạt động và lãnh tụ của các tổ chức này học được các kỹ
năng và sự tự tin, những thứ trang bị sẵn sàng cho họ, để phục vụ trong
chính quyền và nền chính trị đảng phái. Họ học cách tổ chức và khơi cảm
hứng cho người khác, tranh luận, gây và quản lý quỹ, lập ngân sách, quảng
bá nghị trình, quản lý nhân sự, vận động sự ủng hộ, và xây dựng các liên
minh. Cùng lúc đó, công việc của họ nhân danh những người ủng hộ, hay
nhân danh những thứ mà họ thấy là thuộc về lợi ích công cộng, và sự
minh biện (articulation) của họ về các phương án khác nhau, rõ ràng và
thuyết phục, cho một chính sách, có thể đem lại cho họ sự ủng hộ chính
trị rộng lớn hơn. Các nhóm lợi ích, các phong trào xã hội và các nỗ lực
của cộng đồng đủ loại do đó có thể đào tạo, tôi luyện và giới thiệu cho
công chúng một lớp các nhà lãnh đạo chính trị tiềm năng đa dạng hơn (và
mang tính đại diện hơn), những người có thể được các chính đảng thu
nhận. Vì sự thống trị truyền thống của nam giới trong các kênh quyền
lực, xã hội dân sự là một căn cứ đặc biệt quan trọng để đào tạo và thu
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nhận phụ nữ (và thành viên của các nhóm bị gạt ra lề khác) vào các vị trí
của nền chính trị chính thống. Khi mà việc tuyển lựa các lãnh tụ chính trị
trong các chính đảng cũ trở nên hẹp hòi hay bế tắc, chức năng này của xã
hội dân sự có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng sức sống
cho nền dân chủ và hồi sinh tính chính đáng của nó.
Bảy là, nhiều tổ chức dân sự có các mục đích xây dựng dân chủ rõ ràng
không chỉ giới hạn trong việc đào tạo khả năng lãnh đạo. Các nỗ lực phi
đảng phái nhằm giám sát bầu cử đã và đang giữ vai trò quyết định trong
việc ngăn chặn gian lận [trong bầu cử] và nâng cao niềm tin của cử tri,
khẳng định tính hợp hiến của kết quả, và trong nhiều trường hợp (như ở
Philippines năm 1986 và Panama năm 1989) chứng minh chiến thắng của
phe đối lập bất chấp sự gian lận của chính quyền đương nhiệm. Chức
năng này đặc biệt quan trọng trong các cuộc bầu cử bản lề như các cuộc
bầu cử đã khai sinh các nền dân chủ ở Chile, Nicaragua, Bulgaria, Zambia,
và Nam Phi. Các tổ chức và viện nghiên cứu dân chủ đang làm việc ở
nhiều nước để cải cách hệ thống bầu cử, dân chủ hoá các chính đảng, phi
tập trung hoá và mở rộng chính quyền, tăng sức mạnh cho lập pháp, và
củng cố tính khả tín của chính quyền. Và thậm chí sau chuyển đổi, các tổ
chức nhân quyền vẫn tiếp tục đóng vai trò sống còn trong việc theo đuổi
các cải cách luật pháp và tư pháp, cải thiện điều kiện trong nhà tù, và làm
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cho việc tôn trọng các quyền tự do cá nhân và quyền của người thiểu số
được thể chế hoá rộng rãi hơn.
Tám là, một xã hội dân sự sôi động sẽ lan truyền thông tin rộng rãi, do
đó trợ giúp các công dân trong việc cùng nhau theo đuổi và bảo vệ quyền
lợi và các giá trị của họ. Trong khi các nhóm của xã hội dân sự có thể đôi
lúc thắng thế một cách tạm thời bởi con số thô (như trong các cuộc bãi
công và biểu tình), họ thường không hiệu quả trong việc tranh cãi với các
chính sách của nhà nước hay bảo vệ lợi ích của mình, trừ khi họ nắm được
thông tin. Điều này đặc biệt đúng trong các tranh luận về chính sách quốc
phòng và an ninh quốc gia, khi mà bên dân sự ở các nước đang phát triển
thường thiếu những kiến thức căn bản nhất. Báo chí tự do chỉ là một
kênh cung cấp cho công chúng thông tin và các quan điểm thay thế. Các
tổ chức đối lập có thể cung cấp cho các công dân những thông tin khó
kiếm về các hoạt động của chính phủ mà không cần dựa vào cái nhà nước
nói là nó đang thực hiện. Đây là một kỹ thuật căn bản của các tổ chức
nhân quyền: bằng cách công kích các tuyên bố chính thức, họ làm cho
nhà nước khó khăn hơn trong việc che giấu sự đàn áp và lạm dụng quyền
lực.
Sự lan truyền của thông tin và các tư tưởng mới là thiết yếu cho việc
đạt được cải cách về kinh tế trong một nền dân chủ, và đây là chức năng
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thứ chín của xã hội dân sự. Trong khi các chính sách ổn định kinh tế
trong các tình huống khủng hoảng phải được giới lãnh đạo trúng cử thực
thi một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và đơn phương, thì các cải cách kinh
tế mang tính cấu trúc sâu hơn, như tư nhân hoá, tự do hoá thương mại và
tài chính- có vẻ như sẽ có hiệu quả lâu dài và rộng khắp hơn (và trong
nhiều nước hậu cộng sản, là cách duy nhất) nếu chúng được thực thi qua
một tiến trình mang tính dân chủ.
Cải cách kinh tế thành công đòi hỏi sự ủng hộ của các liên minh chính
trị trong xã hội và trong lập pháp. Những liên minh như thế không phải
là tức thì, chúng phải được tạo lập dần dần. Ở đây, vấn đề chính không
phải là quy mô, tính độc lập hay nguồn lực của xã hội dân sự, mà là sự
phân phối của nó giữa các lợi ích. Các lợi ích cũ xác lập từ trước, những
cái có nguy cơ bị mất đi do cải cách, thường được tổ chức thành các cấu
trúc như các công đoàn trong khu vực quốc doanh và các mạng lưới kết
nối các giám đốc của các doanh nghiệp nhà nước hay chủ các ngành công
nghiệp được ưu đãi với các ông chủ trong đảng cầm quyền. Đây chính là
những lợi ích sẽ cản đường cải cách kinh tế, vốn sẽ đóng cửa các ngành
công nghiệp không hiệu quả, giảm sự can thiệp của nhà nước và mở nền
kinh tế ra cho cạnh tranh nội địa và quốc tế mạnh mẽ hơn. Các lợi ích
mới và phân tán hơn, vốn sẽ được hưởng lợi từ cải cách -ví dụ như nông
383 | 402

dân, các doanh nghiệp nhỏ, và người tiêu dùng- thường là có tổ chức yếu
hơn và thông tin kém hơn về các chính sách mới sẽ ảnh hưởng đến họ. Ở
Châu Á, Mỹ Latinh, và Đông Âu, những diễn viên mới trong xã hội dân
sự- như là các viện nghiên cứu kinh tế, phòng thương mại, và các phóng
viên, nhà bình luận và hãng truyền hình chuyên sâu về kinh tế học- đang
bắt đầu vượt qua những rào cản về thông tin và tổ chức, đang vận động sự
ủng hộ (và vô hiệu hoá những chống đối) cho các chính sách cải cách.
Cuối cùng, có một chức năng thứ mười của xã hội dân sự- cái tôi đã đề
cập trước đây- bắt nguồn từ sự thành công của chính chức năng trước.
"Tự do liên kết", Tocqueville triết lý, có thể, "sau khi khuấy động xã hội
một thời gian, ... cuối cùng sẽ làm cho nhà nước mạnh lên" [10] . Bằng
việc nâng cao tính khả tín, tính phản hồi, bao dung, hiệu quả và do đó
tính chính đáng của hệ thống chính trị, một xã hội dân sự sống động sẽ
đem lại cho các công dân một sự tôn trọng nhà nước và sự tham gia tích
cực vào đó. Thêm nữa, một những liên kết đa dạng có thể còn làm nhiều
hơn là nhân thêm các đòi hỏi cho nhà nước; nó còn có thể nhân lên năng
lực của các nhóm để tự cải thiện phúc lợi của chính mình mà không cần
đến nhà nước. Các nỗ lực phát triển ở cấp cơ sở do đó có thể đỡ bớt gánh
nặng các kỳ vọng đặt lên vai nhà nước, và do đó giảm bớt vai trò của chính
trị, đặc biệt là ở mức quốc gia.
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Các đặc điểm của xã hội dân sự dân chủ
Không phải mọi xã hội dân sự và tổ chức xã hội dân sự đều có tiềm năng
như nhau trong việc thực hiện các chức năng xây dựng dân chủ nêu trên.
Năng lực đó phụ thuộc vào một loạt các đặc điểm trong cấu trúc nội tại và
tính chất của chúng.
Điểm đầu tiên là các mục tiêu và phương pháp của các nhóm trong xã
hội dân sự. Cơ hội xây dựng một nền dân chủ ổn định sẽ tăng đáng kể
nếu xã hội dân sự không bao gồm các nhóm lợi ích cực đoan, bất thoả
hiệp, hoặc các nhóm theo đuổi các mục tiêu và phương pháp phản dân
chủ. Nếu tồn tại một nhóm tìm cách cướp chính quyền, hoặc tiêu diệt các
đối thủ cạnh tranh, hoặc không tôn trọng pháp quyền (rule of law) và
quyền lực của nhà nước dân chủ, thì nhóm đó không còn là một bộ phận
của xã hội dân sự nữa. Tuy nhiên nó vẫn gây ra nhiều tổn hại đến khát
vọng dân chủ. Các nhóm lợi ích có vũ trang và tiềm lực mạnh thường kéo
các đảng theo hướng dân tuý (populist) và các cam kết chính trị cực đoan,
phân cực hoá hệ thống đảng phái, và có nhiều khả năng khiến chính
quyền tiến hành đàn áp trên diện rộng và không phân biệt, làm suy yếu
hoặc cực đoan hoá các nhân tố dân chủ hơn trong xã hội dân sự.
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Đặc điểm quan trọng thứ hai của xã hội dân sự là mức độ thể chế hoá
tổ chức. Cũng giống như các đảng chính trị, các nhóm lợi ích được thể
chế hoá sẽ đóng góp vào sự ổn định, tính đoán định được và tính khả
quản (governability) của chế độ dân chủ. Các lợi ích được tổ chức một
cách quy củ và ổn định sẽ tạo điều kiện cho thương thuyết và đẩy mạnh sự
phát triển của các mạng lưới hợp tác. Các lực lượng xã hội không phải đối
mặt với chi liên miên để tổ chức nên các cấu trúc mới. Và nếu một tổ
chức hi vọng hoạt động liên tục trong xã hội trên một khoảng thời gian
đủ dài, thì có lẽ các lãnh tụ của họ cần phải có trách nhiệm, biết lắng
nghe những người ủng hộ mình, phải biết nhìn xa trông rộng khi xác
định các lợi ích và chính sách của nhóm thay vì tập trung vào việc tối đa
hoá các lợi ích ngắn hạn theo lối bất thoả hiệp.
Thứ ba, tính dân chủ nội bộ của chính xã hội dân sự sẽ ảnh hưởng đến
mức độ xã hội hoá các thành viên của nó vào các hình thức cư xử dân chủ
(hoặc phi dân chủ). Nếu các nhóm và tổ chức cấu thành của xã hội dân sự
muốn vận hành như những "trường học dân chủ miễn phí" thì các quá
trình ra quyết định nội bộ và chọn lựa lãnh đạo phải được thực hiện một
cách dân chủ. Một tổ chức với các yếu tố như tính hợp hiến, đại diện,
minh bạch, khả tín và luân phiên lãnh đạo trong các hiệp hội tự trị sẽ có
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tác dụng lớn trong việc giúp các thành viên của họ khắc sâu các giá trị và
thói quen dân chủ .
Thứ tư, một xã hội dân sự càng đa nguyên hơn mà không bị chia cắt
thì càng có lợi cho dân chủ. Đa nguyên ở một chừng mực nào đó là cần
thiết theo định nghĩa của xã hội dân sự. Đa nguyên giúp các nhóm trong
xã hội dân sự tồn tại, khuyến khích họ hợp tác và hoà đàm với các nhóm
khác. Đa nguyên trong một khu vực cụ thể, thí dụ như nhân quyền hoặc
lao động, còn có nhiều lợi ích khác nữa. Một thí dụ là nó làm cho khu
vực đó khó bị thương tổn hơn (mặc dù có thể phải đánh đổi bằng việc suy
yếu thế mặc cả); một tổ chức bị giải tán hoặc bị đàn áp sẽ không đồng
nghĩa với dấu chấm hết của tất cả các hình thức đại diện có tổ chức. Cạnh
tranh cũng sẽ giúp giữ vững tính khả tín và tính đại diện thông qua việc
cho phép các thành viên chuyển sang tổ chức khác nếu nhóm ban đầu của
họ không hoạt động tốt.
Cuối cùng, xã hội dân sự sẽ đóng góp tốt nhất cho nền dân chủ khi nó
dày đặc, tạo điều kiện cho cá nhân tham gia nhiều hiệp hội và các mạng
lưới không chính thức cùng một lúc, ở nhiều mức độ khác nhau trong xã
hội. Càng có nhiều hiệp hội tồn tại trong xã hội dân sự, thì càng có khả
năng họ sẽ chuyên biệt hoá các nghị trình và mục tiêu của mình thay vì
xây dựng một khung tổ chức-chứa đựng-tất cả và nuốt chửng cuộc sống
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các thành viên của mình trong đó. Tham dự đa nhóm cũng có xu hướng
phản ánh và củng cố mô thức đan chéo của các mâu thuẫn.

Một số cảnh báo quan trọng
Chúng ta phải đưa thêm vào danh sách các chức năng dân chủ của xã hội
dân sự nêu trên một số cảnh báo quan trọng. Đầu tiên, các hiệp hội và
truyền thông đại chúng chỉ có thể thực hiện vai trò xây dựng dân chủ nếu
chúng có sự độc lập với nhà nước ít nhất là về tài chính, hoạt động, và địa
vị pháp lý. Hiển nhiên, có nhiều cách rất khác nhau để hình thành đại
diện của các lợi ích trong một nền dân chủ. Các hệ thống đa nguyên bao
gồm "các [hiệp hội lợi ích] tự nguyện, cạnh tranh, tổ chức không theo
nguyên tắc phân thứ bậc, tự quyết... các hiệp hội này không được cấp
phép đặc biệt, được tổ chức, tài trợ, thừa nhận, hoặc kiểm soát bởi nhà
nước". Ngược lại, các hệ thống hợp tác (corporatist systems) có các hiệp
hội lợi ích thuần nhất, không cạnh tranh, tổ chức theo nguyên tắc phân
thứ bậc, phân tách theo khu vực; các hiệp hội này thực thi độc quyền đại
diện của mình và thừa nhận trên thực tế các hạn chế mà nhà nước áp đặt
cho mình trong việc tuyển chọn lãnh đạo, cũng như phạm vi và mức độ
mà họ có thể thường xuyên đòi hỏi nhà nước đáp ứng" [11] . Một số quốc
gia Bắc Âu đã vận hành hệ thống hợp tác này trong khi vẫn duy trì thành
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công nền dân chủ (đôi khi còn tốt hơn, cả về kinh tế và chính trị, so với
hệ thống đa nguyên). Mặc dù các dàn xếp hợp tác đang bị xói mòn dần tại
nhiều nền dân chủ bền vững, vẫn có nhiều sự khác biệt trong mức độ
cạnh tranh giữa các nhóm, tính đa nguyên, sự phân tách theo khu vực, tổ
chức theo thứ bậc, và vân vân.
Trong khi mô hình hợp tác do dàn xếp hoặc hợp đồng giữa nhà nước
và các nhóm lợi ích nổi trội có thể đem lại sự ổn định nhất định trong
quản lý kinh tế vĩ mô, các dàn xếp kiểu này đem lại nguy cơ trầm trọng
cho nền dân chủ trong các thể chế chuyển đổi hoặc các thể chế hiến trị
mới được xác lập. Nguy cơ này lớn nhất trong các quốc gia có lịch sử tồn
tại nhà nước hợp tác (state corporatism) toàn trị - ví dụ như Mexico, Ai
Cập và Indonesia - nơi nhà nước đã tạo dựng, tổ chức, cấp phép, tài trợ,
chỉ đạo và kiểm soát các nhóm "lợi ích" (và đồng thời đa số các phương
tiện thông tin đại chúng mà nó không trực tiếp sở hữu và kiểm soát), với
mục đích vô hiệu hoá, đàn áp, và thống trị thay vì thương thuyết trong
trật tự. Trái lại, việc chuyển đổi sang hình thức dân chủ của hệ thống hợp
tác "có vẻ như phụ thuộc nhiều vào một quá khứ đa nguyên-tự do", cái
mà tuyệt đại đa số các nhà nước đang phát triển hoặc hậu cộng sản không
có [12] . Kinh tế kém phát triển hoặc không tồn tại hệ thống thị trường
đã phát triển đầy đủ sẽ làm tăng nguy cơ rằng chủ nghĩa hợp tác bóp
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nghẹt xã hội dân sự dù ở trong khuôn khổ chính thức là dân chủ, vì sẽ ít
có nguồn lực độc lập và các lợi ích có tổ chức trong xã hội.
Bằng cách vô hiệu hoá, ngăn chặn hoặc giới hạn các nguồn nguy hiểm
nhất của những thách thức tiềm tàng cho sự thống trị của nó (và vì thế,
giảm thiểu mức độ đàn áp thực tế mà nó phải sử dụng), chế độ nhà nước
hợp tác có thể kéo dài đời sống toàn trị. Tuy nhiên, những chế độ như vậy
cuối cùng cũng sẽ chịu áp lực từ các lực lượng xã hội, kinh tế và dân số.
Thành công trong phát triển kinh tế-xã hội, ví dụ như ở Mexico và
Indonesia, đem đến sự nở rộ các nhóm xã hội dân sự đích thực và các
nhóm này sẽ đòi hỏi tự do chính trị trong khuôn khổ luật pháp. Tương
tự, lụn bại về kinh tế-xã hội, kèm theo tha hoá chính trị tràn lan sẽ làm
suy yếu nhà nước hợp tác toàn trị, làm xói mòn tính hợp lý của các hiệp
hội mà nó tài trợ, và có thể dẫn đến các phong trào cách mạng như các
mặt trận Hồi giáo chính thống ở Ai cập và Algeria, những phong trào này
hứa hẹn con đường cứu rỗi toàn dân thông qua một hình thức quyền lực
nhà nước mới.
Tuy nhiên, tự trị xã hội có thể đi quá xa, ngay cả khi vì các mục tiêu
của nền dân chủ. Nhu cầu cần phải có những giới hạn đối với quyền tự trị
này là cảnh báo thứ hai; cùng với cảnh báo đầu tiên, nó gây ra những căng
thẳng nghiêm trọng trong sự phát triển dân chủ. Một xã hội dân sự quá
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hiếu động, thích đối đầu, và liên tục tìm kiếm lợi ích cục bộ có thể sẽ lấn
át một nhà nước yếu và dễ bị can thiệp bằng sự đa dạng và mức độ của các
yêu sách mà xã hội dân sự đòi hỏi; tước đi hầu hết các nguồn lực của khu
vực "công cộng" thực sự cần cho phúc lợi chung của toàn xã hội. Bản thân
nhà nước cũng cần có đủ quyền tự quyết, tính hợp hiến, khả năng, và sự
ủng hộ cần thiết để điều tiết giữa các nhóm lợi ích khác nhau và cân bằng
các yêu sách của họ. Sẽ là một thế tiến thoái lưỡng nan hết sức khó khăn
cho các nền dân chủ mới được thiết lập khi họ phải tiến hành các cải cách
kinh tế cấp thiết trong tình trạng chịu áp lực đối lập mạnh mẽ từ phía các
nghiệp đoàn, những người hưởng trợ cấp, từ giai cấp tư sản được nhà nước
bảo vệ, đó là lý do tại sao các lực lượng đối lập trong xã hội phải được đào
tạo và huy động, như tôi đã thảo luận ở trên.
Nhiều nền dân chủ mới còn có những vấn đề trầm trọng hơn, bắt
nguồn từ xuất xứ của xã hội dân sự hình thành từ sự phản kháng mạo
hiểm, qua giận dữ, và thậm chí vô tổ chức chống lại nhà nước thối nát và
ngược ngạo. Đây là vấn đề mà nhà kinh tế người Cameroon Célestin
Monga đã gọi là "thâm hụt dân sự":
"Ba mươi năm dưới sự thống trị của chế độ toàn trị đã định hình một
khái niệm cho rằng phi nguyên tắc là một phương pháp đấu tranh của
đám đông. Để tồn tại và chống lại các luật lệ bị cho là không còn hợp
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thời, dân chúng đã phải dựa vào sự giàu tưởng tượng của mình. Trong
điều kiện đời người là một cuộc chiến đấu dài chống lại nhà nước, trí
tưởng tượng tập thể đã dần dần kết lại để coi thường tất cả mọi thứ biểu
trưng cho quyền lực nhà nước." [13]
Trên nhiều mặt, chủ nghĩa hoài nghi, vô kỷ luật, và xa lánh quyền lực
nhà nước - thực ra là xa lánh tất cả những gì thuộc về chính trị - đã được
sản sinh bởi nhiều thập kỷ cộng sản thống trị ở Đông Âu và Liên Xô cũ,
mặc dù nó dẫn đến các hình thức bất đồng và chống đối tương đối khác
(như ở Ba Lan thì các hình thức này còn được tổ chức trên quy mô rộng
hơn nhiều). Ở một số nước, thí dụ như Ba Lan, Hungary, các phần đất
Czech, các nhà nước Baltic, các truyền thống dân sự trước đó có thể khôi
phục lại. Những nước này nói chung đã có những tiến bộ đáng kể nhất
(mặc dù vẫn khá dở dang) hướng tới tái cấu trúc quyền lực nhà nước trên
một nền tảng dân chủ trong khi bắt đầu xây dựng một xã hội dân sự hiện
đại, đa nguyên-tự do. Những nước có nền tảng dân sự yếu nhất và nền
thống trị hà khắc nhất - Romania, Nga, các nước cộng hoà thuộc Liên Xô
cũ ở Trung Á, và hầu hết các nước Phi Châu quanh sa mạc Sahara - phải
đối mặt với khó khăn gấp bội, với các xã hội dân sự vẫn bị chia cắt và các
nền kinh tế thị trường mới trỗi dậy vẫn còn chủ yếu nằm ngoài khung
khổ luật pháp.
392 | 402

Cái thâm hụt dân sự này chỉ ra điều cảnh báo thứ tư khi nói về giá trị
tích cực của xã hội dân sự đối với nền dân chủ. Xã hội dân sự phải độc lập
với nhà nước, nhưng không tách rời khỏi nó. Nó phải giám sát, nhưng tôn
trọng, quyền lực nhà nước. Hình ảnh về một xã hội dân sự-cao quý, thận
trọng, có tổ chức-giám sát từng bước đi của nhà nước tư lợi, luôn cách xa
vòng tay tha hoá của nhà nước, là một hình ảnh hết sức lãng mạn, và
không có nhiều tác dụng trong việc xây dựng một nền dân chủ vững bền.
Điều cảnh báo thứ tư liên quan đến vai trò của nền chính trị. Các
nhóm lợi ích không thể thay thế được các chính đảng có tổ chức chặt chẽ,
có cơ sở ủng hộ thường xuyên và rộng khắp hơn trong quần chúng. Vì các
nhóm lợi ích không thể quy tụ các lợi ích từ nhiều nhóm xã hội và các
vấn đề chính trị một cách rộng khắp được như các đảng chính trị. Chúng
cũng không thể đem đến trật tự cần thiết để thiết lập và duy trì các chính
phủ và lập pháp. Về mặt này (và không chỉ mặt này), có thể đặt câu hỏi
cho giả thuyết rằng một xã hội dân sự mạnh sẽ bổ trợ hữu hiệu cho các
cấu trúc chính trị và nhà nước của một nền dân chủ. Trong chừng mực
mà các nhóm lợi ích làm suy yếu, chi phối, hoặc đẩy bật các chính đảng (là
những công cụ truyền tải và tổng hợp các lợi ích khác biệt), chúng có thể
gây trở ngại cho việc củng cố nền dân chủ. Barrington Moore đã có một
giả thuyết nổi tiếng "không có tư sản, không có dân chủ", nay chúng ta
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cũng có thể thêm vào một hệ quả "không có hệ thống chính đảng vững
chắc, không có nền dân chủ ổn định". Và trong một thời đại mà các
phương tiện truyền thông điện tử, khả năng cơ động tốt hơn, cùng với sự
nở rộ và phân hoá của các lợi ích riêng biệt đang xói mòn dần các cơ sở tổ
chức cho các chính đảng và hệ thống chính đảng mạnh, đây là thứ mà các
nhà dân chủ khắp nơi cần phải bận tâm đến [14] .

Củng cố nền dân chủ
Trên thực tế, có thể đưa ra một khái quát hoá -mạnh hơn và rộng hơn:
yếu tố quan trọng nhất và cấp thiết nhất trong việc củng cố nền dân chủ
không phải là xã hội dân sự mà là sự thể chế hoá chính trị. Củng cố là
một quá trình theo đó tính chính đáng của dân chủ trở nên sâu rộng
trong các công dân và hầu như không còn khả năng bị phá vỡ. Nó liên
quan đến những thay đổi mang tính thể chế và hành vi, bình thường hoá
nền chính trị dân chủ và thu hẹp tính biến động của nó. Sự bình thường
hoá này đòi hỏi sự mở rộng khả năng tiếp cận của công dân, sự phá triển
văn hoá và quyền công dân dân chủ, mở rộng sự tuyển lựa và đào tạo lãnh
đạo, và các chức năng khác mà xã hội dân sự thực hiện. Nhưng quan trọng
nhất, và cấp thiết nhất, là đòi hỏi việc thể chế hoá chính trị.
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Mặc cho sức sống đầy ấn tượng trong nhiều năm (trong một số trường
hợp là cả một thập kỷ hoặc hơn) trong bối cảnh xung đột xã hội, bất ổn
và suy thoái kinh tế, nhiều nền dân chủ mới ở Mỹ La tinh, Đông Âu, Á
Châu và Phi Châu sẽ đổ vỡ trong trung hoặc ngắn hạn, trừ phi họ có thể
giảm bớt mức nghèo khổ, bất bình đẳng và bất công xã hội đáng kinh hãi
của họ, và thông qua các cải cách theo hướng thị trường, đặt được nền
tảng cho sự phát triển bền vững. Với các vấn đề trên cộng với những thách
thức chính sách khác, không chỉ các chính đảng mạnh mà còn các thể chế
nhà nước có hiệu quả trở nên sống còn. Chúng không bảo đảm các chính
sách thông minh và đầy hiệu năng, nhưng ít ra chúng cũng bảo đảm rằng
chính phủ có thể đưa ra và thực hiện các chính sách nào đó thay vì
khoanh tay, bất lực và bế tắc.
Để đạt được cải cách kinh tế trong điều kiện dân chủ, cần phải có các
thể chế chính trị vững. Một ngành hành pháp mạnh, được tổ chức tốt,
được sự dẫn dắt của các chuyên gia giỏi, ít nhiều được miễn khỏi các áp
lực chính trị hàng ngày, sẽ tạo khả năng thực thi các giải pháp cải tổ đầy
đau đớn. Các hệ thống chính trị ổn định và có sức tập hợp (thay vì dễ
thay đổi và bị phân hoá) - trong đó một hoặc hai đảng ôn hoà có cơ sở
rộng, liên tục chiếm đa số hoặc gần đa số phiếu bầu - sẽ dễ dàng chống lại
các lợi ích giai cấp hoặc cục bộ và duy trì được tính liên tục trong cải cách
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kinh tế qua các chính quyền nối tiếp nhau. Các hệ thống lập pháp hữu
hiệu đôi khi lại gây cản trở cải cách kinh tế, nhưng nếu chúng được hợp
thành bởi các chính đảng mạnh và vững, với khuynh hướng ôn hoà, thì
cuối cùng chúng có thể cân bằng giữa cải cách kinh tế với dân chủ bằng
cách tạo ra một cơ sở ủng hộ chính trị và những phương thức để hấp thụ
và điều hoà sự phản kháng trong xã hội. Cuối cùng, các hệ thống pháp lý
độc lập, chuyên nghiệp, có cơ cấu nhân sự tốt là yếu tố không thể tách rời
trong việc bảo đảm pháp quyền.
Những cảnh báo trên là những gáo nước lạnh giúp thức tỉnh, nhưng
chúng không vô hiệu hoá giả thuyết chính của tôi. Xã hội dân sự có thể,
và thường thì phải, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng
cố nền dân chủ. Vai trò của nó không phải quyết định, thậm chí không
phải quan trọng nhất, ít ra là lúc đầu. Tuy nhiên, một xã hội dân sự càng
hoạt động mạnh, đa nguyên, nhiều nguồn lực, được thể chế hoá và dân
chủ bao nhiêu; một xã hội dân sự càng có khả năng cân bằng các căng
thẳng giữa nó với nhà nước - giữa tự trị và hợp tác, giữa bài bác và trung
thành, giữa hoài nghi và tin tưởng, giữa thô bạo và văn minh - tốt bao
nhiêu thì nền dân chủ càng có khả năng ra đời và trường tồn.
Các ghi chú:
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Bài báo này xuất phát từ một dự án nghiên cứu kéo dài hai năm trên
"Kinh tế, Xã hội và Dân chủ" được tài trợ bởi Trung tâm Phát triển Quốc
tế, và từ các bài giảng và các bài phát biểu tại hội thảo tại Kennedy School
of Government, Gorée Institute in Senegal, Human Science Research
Council tại Nam Phi, và Institute for Democratic Alternative, cũng tại
Nam Phi. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn với tất cả những ai đã đóng góp ý
kiến tại các buổi gặp gỡ này, và tới Kathleen Bruhn, trợ lý nghiên cứu của
tôi trong bản nháp trước.
Về tác giả: Giáo sư Larry Diamond, đồng tổng biên tập Tạp chí Dân
chủ, đồng tổng biên tập Diễn đàn Quốc tế về Nghiên cứu Dân chủ, tác giả
và chủ biên của nhiều công trình khoa học chính trị như Văn hoá chính
trị và dân chủ ở các nước đang phát triển (1993) và Chủ nghĩa dân tộc,
xung đột sắc tộc và dân chủ (sắp in, 1994, cùng Marc F. Plattner), từng là
cố vấn cho Paul Bremer, người đứng đầu cơ quan quản lí dân sự lâm thời
tại Iraq sau chiến tranh (CPA). Là học giả nghiên cứu cao cấp (Senior
Fellow) tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford, Larry Diamond cùng với
những nhà nghiên cứu như Francis Fukuyama, Michael Rubin... được coi
là những đại diện của phái (Tân) Bảo thủ đã và đang đặc biệt phát huy
ảnh hưởng dưới thời của George W. Bush. Ông đã thỉnh giảng tại trên 20
quốc gia và được coi là chuyên gia về dân chủ và chuyển đổi.
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