
egel Európa-képe nem tartozik filozófiája
ismert témái közé, pedig mûveiben meg-
lepõen friss és inspiratív megfontolások-

ra bukkanhatunk még mi is, a magunkat európai-
ként meghatározó polgárok. A német gondolkodó
esetében megkerülhetetlen, hogy filozófiája, jelen
esetben történetfilozófiája néhány alapfogalmát
felelevenítsük, hogy pontosabban értsük megszív-
lelésre érdemes gondolatait Európáról. A felhasz-
nált szövegek a történetfilozófiai elõadásokból, 
A jogfilozófia alapvonalai, valamint A szellem filo-
zófiája címû mûvekbõl származnak, amelyek
nagyjából a 19. század elsõ évtizedeiben keletkez-
tek.1 (Hegel 1831-ben halt meg.)

Világtörténelem: világszellem 
és népszellemek; európai szellem 
és a modern világ

Hegel Európa-koncepcióját saját filozófiája fo-
galmi hálójában helyezi el és fejti ki. A „világszel-
lem” a történelemben az „általános”, az „elv”, a
történelem lényegének, mozgása fõbb csomópont-
jainak, korszakainak megjelölõje. A „népszellem”
a népek, nemzetek, kultúrák összefoglaló elneve-
zése. E két fogalom metszéspontjain jelöli ki Hegel
a történelem filozófiai dimenzióját. Világossá te-
szi: ez a megközelítés más, mint a történelem
szaktudományos, történettudományi feldolgozása
és értelmezése. A filozófiai történelemszemlélet
más perspektívával rendelkezik, s így mást vesz
észre a történelem mozgásaiban, mint a történet-
tudományok. E perspektíva és az ebbõl eredõ tu-
dás kiegészíti, de nem pótolja a történelemrõl va-64
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ló szaktudományos ismereteket. Teljesebb képet a kétfajta szemléletmód és tudáste-
rület együtt adhat.

Hegel filozófiai megalapozású Európa-képének alapvetõ tartalmi vonása, hogy a
világtörténelem (a világszellem mint egyetemes világtörténet) nem csupán egy bizo-
nyos meghatározott népszellemben éri el legmagasabb szintjét. Abban az alakulat-
ban, amelyet „germán világnak” nevez. Szerinte ugyanis a világtörténelem az adott
„korszellem” idején (a 18. század végén, a 19. század elsõ évtizedeiben) megállapít-
ható csúcspontját, betetõzését az „európai szellemben” éri el.2 Az „európai szellem”
mást fejez ki, mint az egyes népszellemek, mégpedig az „újabb kor”, a „modern világ”
toposzaként. Hegel a „modern világ” alapjait képezõ elveket, jogokat, intézményeket
tekintette az emberiség történelmében a legmagasabb vívmányoknak mindabból,
amit az emberiség az õ koráig kimunkált. Ezt a teljesítményt pedig az „európai szel-
lem” javára írta. 

A modern világ legfõbb elve és értéke a „végtelen szubjektív szabadság”. Ennek
az elvnek mind a történelmi-társadalmi valóságba, mind az egyének életvilágába
(„különös egzisztenciájukba”) való átvitele a kulcskérdése a modern világ kezdeté-
nek. Ez a világ annak az elvnek a realizálása, miszerint „minden egyes ember sza-
bad”. Egyetlen korábbi korszak és társadalmi formáció sem volt képes a szabadság-
nak azt a szintjét elérni, amit a „Nyugat birodalma”. A „keleti világ” az „egy ember
szabad elve” szerint rendezkedett be, ami gyakorlatilag a szabadság hiányát jelentet-
te, hiszen a despota egymagában nem lehet szabad. A görög–római világban „néhány
ember szabad”, de sokan rabszolgák. A modern világ az egyetlen történeti alakulat,
amely a „minden ember szabad” elve mentén fejlõdik ki. Ennek „eszméjét” a keresz-
ténység vezette be, a római jogban pedig kimunkálták a szubjektív szabadság elvé-
nek megfelelõ jogi formákat. Ezután hosszú évszázadok küzdelmei következtek,
amelyek a reformációba torkolltak.

A reformáció az elindítója a voltaképpeni modernitásnak a világi szférákban. 
A reformáció nyitott teret azoknak a gyökeres változásoknak, amelyek eredménye-
ként a jog, a gazdaság, a morál, a család, a polgári társadalom, a politika, a nyilvá-
nosság, a szabadságjogok és a jogszolgáltatás, valamint a kultúra szféráiban kimun-
kálták a modern szabadságeszme és -elv gazdag és sokszínû valóságát, fenoménjeit,
normáit, intézményeit. Hegel szemében ez a legmagasabb teljesítménye Európának:
a szubjektív szabadság normáinak és intézményeinek kidolgozása és elterjesztése a
társadalmi élet és az egyéni életvilág minden területén. 

Joggal vetõdik fel a kérdés: hogyan juthatott el Hegel e röviden vázolt gondolato-
kig a modernitással semmilyen összefüggésbe nem hozható életkörülményei között
a feudális viszonyokkal átszõtt porosz fõvárosban? Hegel ugyanis 1818-tól haláláig
professzor volt az újonnan alapított berlini egyetemen, s ott keletkeztek azok a mû-
vek, amelyekre támaszkodunk. Valóban, a 19. század elsõ évtizedeiben Poroszor-
szágban aligha lehettek közvetlen tapasztalatai és ismeretei a néhány más nyugati
országban (Angliában, Franciaországban) éppen csak kezdõdõ modernitás jelensége-
irõl. Ismereteit könyvekbõl, folyóiratokból, napilapokból szerezte. Különösen fontos
ebbõl a szempontból a brit közgazdaságtan tanulmányozása, amelybe még fiatal 
korában berni házitanítóként fogott bele, és amely élete végéig kísérte. Ugyancsak
komoly szerepe volt az 1789-ben kitört francia forradalom menete tanulmányozásá-
nak, amit tübingeni egyetemistaként kezdett el. A jakobinus diktatúráig pozitívan áll
a francia eseményekhez, s miként szobatársai, Hölderlin és Schelling, õ is lelkes
volt, ám a további fejleményeket elítélte és elutasította. Az így szerzett információk
mégis elegendõnek bizonyultak ahhoz, hogy Hegel betekintést nyerjen a modern vi-
lág gazdasági és politikai fejleményeinek lényegi vonásaiba, és belátásait beépítse fi-
lozófiájába. Vagyis életkörülményeinek a porosz viszonyokba való beágyazottsága
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nem akadályozta meg abban, hogy felismerje és tematizálja a „korszellem” új jelen-
ségeit, s ezek mögé pillantva felismerje a „világszellem” (világtörténelem) mozgásá-
nak tendenciáit. Elévülhetetlen érdeme, hogy érzékelte és felismerte az éppenhogy
csírázó korai modern világ fenoménjaiban, hogy „rejtett szellem”, egy új világ „ko-
pog a jelen kapuján” – s kinyitotta elõtte a filozófia építményének kapuit. 

Európa és a modern világ összekapcsolása az a nagy jelentõségû gondolat, ami
miatt ma is érdemes odafigyelni történetfilozófiája számos belátására. Napjainkban
is idõszerû gondolkodói teljesítménye azon radikális változásokkal kísért történelmi
folyamatok felismerése és elemzése, amelyek a társadalmi élet új formációjának ki-
alakulásához vezettek a nyugati világban. Az általa „újabb kornak” vagy „modern
kornak”, „modern világnak” nevezett formáció olyan jelenségeket mutatott fel, és
olyan szerkezeti elemeket munkált ki, amelyek az emberiség (a hegeli történelemfi-
lozófia elsõdleges szubjektuma) szempontjából részint elõremutatóak, részint káro-
sak lehetnek. A modernitás egyre bonyolultabbá és ellentmondásosabbá váló jelen-
ségeinek, struktúráinak és fejleményeinek, önkiteljesítõ, egyszersmind önpusztító
jellegének felismerése és feltárása Hegel bölcseletének mindmáig érvényes és tanul-
ságos érdemei közé tartozik. Máig érvényes belátása, hogy a szabadság alapelve és
joga az emberiség legnagyobb értékei közé tartozik, s ez a modern Európa teljesítmé-
nye. Ugyanakkor kifejlése során a szabadság egy sor visszássággal és szörnyûséggel
szövõdött össze. Ennyiben Rousseau és Kant nézeteihez kapcsolódik.

Az éppen csak csírázó modern Európában Hegel felismert lényegi összefüggéseket
és mozgási irányokat, amelyek nyomai, bizonyos tipikus jelenségei még a mai Európá-
ban is fellelhetõk, s némelyek komoly kihívást jelentenek az „európai szellem” értéke-
inek érvényessége, újraértékelése vagy akár önkorrekciója szempontjából.

Hegel Európa-értelmezésének kontextusai 
A geográfiai tényezõ

A világtörténelem menetének, korszakainak „a szabadságban való haladás” kritéri-
uma szerinti meghatározásakor az elsõ alapot a földrajzi tényezõ jelenti. A kontinen-
sek azok a képzõdmények, amelyek a világszellem mozgásának közvetlenül adott ta-
laját képezik, s a mozgás iránya szempontjából is kifejezõek. Ázsia, Afrika, Európa,
Amerika alkotja a történelem menetének a geográfiai sorrendjét Hegel szerint, Ameri-
kát pedig „a jövõ országának” tartja, ám csak néhány megjegyzést tesz errõl.

Az ókor a világtörténelemnek az a korszaka, s a Földközi-tenger az a középponti
tér, ahol három világrész kultúrája „lényeges viszonyba” került egymással. „Kitünte-
ti õket az, hogy egy tenger körül fekszenek, ez a középpontjuk és a kommunikáció-
juk.” (167.)

Az a gondolat, hogy a népek, kultúrák „kommunikációja” kitüntetett jelentõségû
a világtörténelem fogalmi meghatározásában, egyike Hegel eredeti és nagy hordere-
jû filozófiai belátásainak. 

Népek és kultúrák találkozása, érintkezése és kommunikációja a történelem el-
sõdleges tartalmi vonása. Ez nem is lenne olyan meglepõ, hiszen a nemzeti és kul-
turális „heterogenitás” vagy a „vándorlás” a történelmi népek fejlõdésében gyakran
játszott szerepet, hangsúlyozza Hegel az empirikus történelemre hivatkozva. Nem is
önmagában érdekes ez a filozófiai megfontolás, bár a történettudományi kutatások
számára lehet az, hiszen ezek kereteiben vizsgálható, hogy melyik nép mikor és mi-
lyen más népekkel érintkezett adott, közös geográfiai térben. A történelem filozófu-
sa ezzel szemben azt tartja döntõ jellegzetességnek, hogy miként történt az érintke-
zés. Ez a miként az, ami az egyes történelmi korszakok és hordozóik, a különös nép-
szellemek, a sajátos kultúrák jellegét megadja.66
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A világtörténelem „elvei”: a keleti világ, a zsidó elv, a görög szellem 
és az európai szellem

A három világrész kultúrájának és „elvének egyesülése”, írja Hegel, Európában
történik meg. „A tulajdonképpeni Afrikában az ember megáll az érzékiségnél, az ab-
szolút fejlõdésképtelenségnél”. Ázsia viszont „az ellentét, a meghasonlás, a kiterje-
dés országa csakúgy, mint Afrika a koncentrációé”. Ebben az összevetésben „Európa
a szellemi egységnek […] a világa”. (168.)

Itt rögzíti Hegel Európa megkülönböztetõ elvét a többi korszakhoz és népszellem-
hez viszonyítva. Ez a megkülönböztetõ jelleg a „szellemi egység”, illetve ennek kom-
ponenseként a befogadás mint integrálás. Ezt az izgalmas belátást mindjárt köze-
lebbrõl is megnézzük. Elõbb azonban az európai szellem keletkezése külsõ feltétele-
inek szemügyre vételét folytatjuk.

A világtörténelem mozgását a népek geográfiai feltételei mellett a napmetaforá-
val írja le Hegel. A nap „keleten kél. A nap: fény. […] Gyakran leírták, ahogyan az
ember látja a reggel virradását, a fény feltûnését és a napnak a maga fenségében va-
ló fölemelkedését. […] De ha a nap egy ideig fölfelé hágott, a bámulat mérséklõdik,
a pillantás kénytelen inkább a természetre irányulni és a figyelmet önmagára irányí-
tani; így saját világosságában lát majd, önmagának tudatára megy át a csodálat elsõ
bámuló tétlenségébõl”. (192) 

E gazdag tartalmú napmetafora egyik mély gondolata, hogy a „belsõ nap”, a nyu-
gati (európai) kultúra lényegi jegyei a bensõség és a tevékeny-teremtõ beállítódás.
Ám ez elképzelhetetlen a „külsõ nap”, a keleti kultúra „csodálatbámuló tétlensége”,
szemlélõdõ attitûdje nélkül: abból nõ ki, és arra reflektál. A keleti világ, miként a zsi-
dó vallás, a görög világ, a római jog elõkészítõi az európai szellem kifejlõdésének,
amely beemelte magába ezeket a szinteket és teljesítményeket, majd saját építõele-
meiként használta azokat. Úgy, hogy nem hagyta meg e kultúrák és jelenségeik ere-
deti jelentését, hanem átalakítva és sajátjaként újjáteremtve integrálta azokat. 

Részben a keleti világhoz kapcsolja Hegel a „zsidó alapelvet”, aminek lényege 
Isten „Egy alapelvként” való bevezetése, a monoteizmus. A monoteizmus bevezetését
„csúcspontnak” nevezi. Emellett hangsúlyozza azt is, hogy a zsidóságban megy végbe
a Nyugat és a Kelet közötti szakadás, s a zsidó vallásban/kultúrában száll magába a
szellem, és ragadja meg magát a maga mélységében. Ezek a lépések egyúttal az euró-
pai szellem kiindulópontjai, kezdetei lesznek és lettek. Érdekes tény, hogy a zsidó val-
lás és nép „elvének” elhelyezésében Hegel nem volt következetes: a Jogfilozófiában az
európai szellemen belül helyezi el a zsidó elvet mint szellemet, kultúrát.

A keleti világ és a zsidó elv az európai szellem létrejötte szempontjából a kezde-
teket jelentik. Európa eredete ezzel szemben görög: a görögöknél születik meg az „eu-
rópai szellem”, a „Nyugat birodalma”. Itt otthonosan érezzük magunkat, még ha 
„a nemzeti eredet és a nyelv eredete más, mint a szellem eredete Görögországban”. 
A történeti eredet, a görög nemzet és nyelv kialakulása a szaktudományok kompeten-
ciájába tartozik. Történetfilozófiai síkon viszont a szellem eredetére kérdezünk rá.

Európa eredete és elsõ születése a görög világban. 
Az „idegenszerû” integrálásának ideálja  

Az európai szellem görög eredetét Hegel arra a kérdésre vonatkoztatja, hogy ho-
gyan érintkeztek a görögök az idegen népekkel és kultúrákkal. Hadakozik az általá-
nos elõítélettel, miszerint „az egynemûen fejlõdõ vérrokonságból fakad a szépség”.
(417.) Az ellentét és az „idegenszerûség” a szellem természetéhez tartozik: ez ad ne-
ki erõt és inspirációt. Az idegenszerûség termékeny erejét, konstitutív szerepét a tör-
téneti népek közül elsõként a görögöknél találjuk meg, akik keveredtek más népek-
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kel: „Ezt a már az elsõ kezdetekbe helyezett idegenszerûséget csak a szabadság érzé-
se tette lehetõvé. Görögország története kezdetben a legkülönbözõbb törzseknek, in-
kább egyfajtájú, a görög fajhoz tartozó népeknek, de idegen, nem görög családoknak
a keveredését is mutatja.” (418.)

A népek „heterogenitása és keveredése”, a „vándorlások” az empirikus történe-
lem szerint is gyakoriak voltak. A római nép is heterogén népek közössége volt, a po-
roszok is különféle törzsek kapcsolatából jöttek létre. „Valamennyi germán nép egyik
nemzetnek a másikba való beoltása és a legheterogénebb mûveltségi elemeknek be-
fogadása révén lett azzá, ami.” (418.)

Észak-Amerika történelmét is idegenek határozták meg. A lényeges azonban az,
hogy az idegenszerûséghez a görögök teljesen másként álltak, mint a „kolonizáló 
népek”, pl. az egyiptomiak, a föníciaiak vagy az angolok. A gyarmatosító népeket
„kiszorító” attitûd jellemzi, aminek semmi köze nincs a görögök „keveredéséhez”.
Hegel hangsúlyozza: az angolok, késõbb az amerikaiak sem keveredtek. A görögök
ráadásul mitológiájukban megõrizték az idegen eredetet, mégpedig „hálásan” õrizték
meg azt. Ez a fajta hála viszont nemcsak az amerikaiakból hiányzik, hanem az euró-
paiakból is – szögezi le. 

A görögök náluk mûveltebb népeket gyarmatosítottak, ám ezáltal nem lettek
egyiptomiakká: „saját szellemükkel ezeket az idegen elemeket újjáalakítva és maga-
sabb mûveltségre hozva önállósították.” (421–423.) 

Hegel alapvetõ jelentõségû belátása, hogy a kultúrában, vagy ahogy õ kifejezi:
a mûveltségben (Bildung) dõl el a másokhoz, a máshoz, az idegenhez, az idegen-
szerûhöz való viszony jellege. Ez a jelleg mérvadó abban, hogy milyen és mekko-
ra egy nép ereje. Nem a gazdaság, nem a kereskedelem tehát a mérvadó, hanem a
mûveltség, a kultúra jellege. Ennek a gondolatnak egyik aspektusa a saját kultúra
kitüntetett szerepe, amely minden egyéb tényezõt és szférát áthat egy nép és nem-
zet életében és történelmében. E belátások inspirálója és egyúttal megerõsítõje szá-
mára a görög világ volt, náluk találta meg az ideális alakzatot. A görög attitûd 
lényege az idegen kultúra olyan befogadása, amely a saját kultúrát megõrzi a befo-
gadás alapjaként, miközben nyitottság jellemzi az idegen kultúra jelenségeivel, pl.
a nyelvvel szemben is. Ez a fajta befogadás olyan elsajátítás, amelynek eredménye
a saját kultúra gazdagítása, magasabb szintre emelése azáltal, hogy valami újat al-
kotunk, amelynek integráns elemei származhatnak másik kultúrákból, a funda-
mentuma ellenben nem: a saját kell hogy legyen és maradjon az alap. (432.) Ez a
konstitutív és nyitott integráló attitûd a saját kultúra alapjainak megõrzése és meg-
kérdõjelezhetetlensége mellett Hegel szerint az idegen népekhez és kultúrákhoz
való viszony ideális alakja. 

A görög kultúra „plasztikus”, átformáló-befogadó attitûdje összefüggött a görö-
gök életformájával, különösen Athénban – teszi hozzá Hegel. Ennek az életformá-
nak az alapelve az „urbanitás”, ami magával hozta az individuális kapcsolatok elõ-
térbe helyezését és a másik tiszteletét. Az érintkezés finoman kifejlõdött urban-
itása, a másik tisztelete arra vezethetõ vissza, hogy az athéniaknál a mûveltség, 
a kultúra nem önmagában érték, hanem „a cselevések formája”. A cselekvések
urbanitása, differenciált, finom és respektáló, azaz kulturált jellege gazdagította és
erõsítette a görög életformát. 

Ám a görög szellem mégsem a legmagasabb a történelemben: deficites, mint min-
den más korszak, világ- és népszellem. Ugyanis hiányzik belõle a bensõség elve, 
valamint a végtelen szabadság gondolata, a saját belátás és döntés kiemelt jelentõsé-
gének felismerése. Ahol viszont ez megjelent, pl. Szókratész esetében, ott romlást
hozott. (480.)
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Európa újjászületése a nyugati világban

A római világ elhelyezésében bizonytalan Hegel. De abban nem, hogy a görögök
megítélésével ellentétben a római világot élesen bírálja. A római alapelv szerinte „az
akarat mások ellen irányuló tiszta önzése”. Ugyanakkor a római népnek két érdeme
mégis van: benne született meg a kereszténység, ami a szabad szubjektivitás eszmé-
jét hozta a világba, valamint a római jog. Ezzel elérkeztünk a „nyugati alapelvhez”,
az európai szellem magasabb szintjéhez. Míg a görög világ Európa születésének a tere,
addig a Nyugat „az európai világ újjáalakulása”. 

Hegel szerint a legfontosabb az, hogy itt az embernek mint embernek végtelen ér-
téke van, s ez megszünteti „a születés és a haza minden különösségét”. (590–591.)
Ugyancsak döntõ változást hoz, hogy az új rend révén a népek jogokhoz jutnak, és
nem elõjogokhoz. 

Az egyik alapvetõ mozzanat az európai szellem létrejöttében, hogy a keresztény
alapelvnek, a szubjektív szabadságnak a világban is érvényt kellett szerezni, ami
hosszú évszázadok gyötrelmes küzdelmeinek lett az eredménye. A „germánok”
„nyers kedélyvilága” ennek a kihívásnak a teljesítésére nem volt alkalmas. Sok év-
század küzdelmei után majd csak a reformáció hozta a megújhodást. A reformáció
az európai kultúra megújulásának alapvetõ komponense: ettõl kezdve a tapasztalati
tudományok felvirágoztak, az autoritások alóli emancipálódás ment végbe, „a sza-
badság »gyakorlati módon« realizálódott, miáltal a más (das Andere) […] Európa leg-
magasabb értékévé válik”. (723.)  

Ebben a folyamatban az európai szellem nemzetek feletti univerzális jelentést
nyert, s a kultúra entitásaiban építette ki önazonosságának közegét.  

A világiság, a valósághoz való pragmatikus hozzáállás, a természetre irányuló te-
kintet és cselekvés, az autoritások alóli emancipálódás a társadalmi viszonyokban, a
más és másság tisztelete, az egyének „különösségre” való jogának az elismerése
olyan új fejlemények, amelyek a modern Európának ma is létezõ és érvényes tartó-
pilléreivé váltak.

Exkurzus 

Hegel realista gondolkodóként a modern világban rejlõ számos veszélyre is figyel-
meztet. Két gondolatkörre térünk ki ebben az összefüggésben. 

Az „idegenszerûhöz” és a „máshoz” való viszony három alaptípusa

Hegel az „idegenszerû”, illetve „más” kultúrákhoz és népekhez való viszony
(kommunikáció) három fõbb típusát különböztette meg. 

1. A „liberális alapelvre” épülõ típus jellemzésére a perzsákat hozta fel példának,
akik nem fosztották ki a nekik alávetett népeket, hanem szabadelvûen meghagyták
gazdaságukban, alkotmányukban, vallásukban õket. Ez „szervtelen sokféleséget”
eredményezett, ami Perzsia „gyengeségének” bizonyult Görögországgal szemben. A
görögök éppen az egységbõl, a fegyelembõl, az összetartásból nyerték erejüket.
(405–406.) A liberális elv lebecsüli egy népnek és kultúrának ezeket az értékeit, ami
adott helyzetekben gyengeséghez vezet, s a saját nép és a saját kultúra gyengítését,
kiszolgáltatottságát vonhatja maga után. 

2. A kizáró attitûdöt a zsidó vallással illusztrálja. (Hegel megfontolásait árnyalt
koncepciója ismeretében nem lehet antiszemitizmusként stigmatizálni és félrema-
gyarázni.) A zsidó vallás és nép nagyságát számos helyen kiemelte. Itt példának hoz-
za fel a zsidó vallás alapelvét egy olyan attitûdnek a bemutatására, amely a mást, az
idegent nem fogadja be. Ahogy írja, vallásuk a „kizárás meghatározását” tartalmaz-
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za, amikor az állítják, hogy kizárólag ennek az egy népnek van meg a tudata Isten-
nek az egységérõl, s ez az Egy csak ezt az egyetlen népet ismeri el. (359.) Kifogásol-
ja továbbá, hogy más istenek tiszteletét a zsidó vallás „sötétségnek” tekinti, s nem
„derengésnek”. Hegel a tolerancia követelményét részesíti elõnyben, amikor kieme-
li: a „legelsatnyultabb vallásokban” is fel- és elismerendõ a „szellemiség joga”. A leg-
kezdetlegesebb szellemiség is jogot formálhat arra, hogy szellemi, azaz vallási és kul-
turális jelenségként az emberiség történetének integráns eleme legyen és lehessen, s
ilyenként elismerjék és tiszteljék. Nem a konkrét példa a lényeges, hanem az, amit
Hegel az európai szellem elveként és jogaként ennek kapcsán megfogalmaz. 

3. Az egység és az integrálás elvét a máshoz és az idegenszerûhöz való viszony-
ban elsõként a görög világ valósította meg. A nyugati világ, Európa ugyanezt az el-
vet vallja, ahogy fentebb már jeleztük. A modernitásban a jogok mellett Hegel a tisz-
teletnek és a kölcsönös elismerésnek különös jelentõséget tulajdonít a máshoz való
viszonyban. Az érintkezési formák kulturáltságát kifejezõ urbanitás, valamint a mo-
dern világnak a szubjektív szabadságra, az individuumok felelõs szabadságára ala-
pozott normái is az integrálás alkotóelemei. 

Az azonban nem kérdés Hegel számára, hogy egy kultúra belsõ összetartó ereje
az a fundamentum, amely az idegenszerûvel, a mással való érintkezés minden for-
májában érinthetetlen, és az is kell hogy maradjon. Ez a fajta „erõs” egységelv, amely
a liberalizmust nem osztja, de nem híve a bezárkózásnak és kizárásnak sem, szilárd
alapja az európai szellemnek. 

Érdekességként említsük meg, hogy van még egy negyedik elv is: a kiszorítás. Er-
rõl csak röviden ír az angol gyarmatosítás kapcsán. Szerinte a görög hódításokat
azért „nem lehet összehasonlítani az angolokéval Észak-Amerikában, mert az ango-
lok nem keveredtek a bennlakókkal, hanem kiszorították õket”.  (421–423.) 

A történelmi népek és kultúrák mozgásának három szakasza

Minden nép történetét három fõ korszak jellemzi Hegel szerint. Az elsõ „a nép
kezdete”: a nép kialakítja saját magát, szellemét, kultúráját, s ebben lesz az „ereje”.
A második „a megerõsödött nép érintkezése az elõzõ alakokkal, a régebbi világtörté-
neti népekkel”. A harmadik periódus a nép „érintkezése az utána következõ népek-
kel és süllyedése e népek alá”. (414.)

Az a kérdés, hogy a mai Európa hol helyezhetõ el önazonosságának e Hegel által
vázolt tagolásában, vagyis hogy ereje teljében van-e, vagy már lejtmenetben, nem 
filozófiai kérdés. A filozófiai szemlélet lényegét a „Minerva baglya” metaforával fe-
jezi ki, amely „a leszálló alkonnyal kezdi meg röptét”.3 Eszerint a filozófia állásfog-
lalásainak és válaszainak határa a jelen, s az õ korában a modern Európa még éppen
csak hogy megfogant. Ezért nem adott és adhatott választ a mi kérdéseinkre. De az
Európáról kimunkált gondolatvilága inspirálhat bennünket abban, hogy felidézzük
azokat a normákat és ideálokat, amelyek mentén Európa lényegét illetõen, azaz a
modern szabadság és a modern világ kimunkálásában meghatározta és elkülönítette
önmagát más korszakoktól és világtörténeti népektõl. S a kulturális emlékezet mér-
tékadó lenyomatait szem elõtt tartani semmiképpen nem öncélú múltba merengés,
hanem észszerû állásfoglalásra és cselekvési potenciálra ösztönzõ visszatekintés 
s ilyenként a történelmi-kulturális önismeret része.

Hegel Európája az átfogó jelentésben vett szellemi mûveltség és kultúra Európá-
ja: nem a gazdaság, nem is a politika vagy az egyes népek és nemzetek az elsõdleges
komponensei Európának, hanem a kultúra a legtágabb értelemben, amelynek alap-
vetõ jellegét az idegenszerûvel, a mással, más népekkel való kommunikáció módja
adja meg. Erre azonban csak a saját alapjait újra meg újra megerõsítõ és önmagában
biztos Európa képes. Erõs saját alap és erõs Európa-tudat nélkül a történelem tanul-70
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sága szerint a kulturális nyitottság támadhatósághoz és meggyengüléshez vezet, s az-
zal fenyeget, hogy Európa süllyedõ korszakba navigálja magát. 
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