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80 VIVEK CHIBBEr

Kapitalizmus, osztály és univerzalizmus: 
elkerülni  

a posztkoloniális elmélet zsákutcáját

Hosszú, végeszakadatlannak tűnő szünet után, úgy tetszik, tanúi va-
gyunk a kapitalizmussal – legalábbis a neoliberális alakjával – szemben 
tapasztalható globális ellenállás újraéledésének. 

Bő négy évtized telt el azóta, hogy antikapitalista mozgalmak ilyen 
erővel robbantak ki szerte a világban. Persze, előfordultak epizódsze-
rű megrázkódtatások, amelyek imitt-amott rövid időre félresiklatták 
a földtekén végigzúduló neoliberális projektet. De nem ilyenek, mint 
amilyeneknek tanúi lehetünk Európában, Közel-Keleten és Észak- meg 
Dél-Amerikában az utóbb két év folyamán.

A mozgalmak újraéledése azonban azt is föltárta, hogy milyen ál-
dozatot követeltek az elmúlt három évtized meghátrálásai. A dolgozók 
számára elérhető politikai erőforrások évtizedek óta nem voltak eny-
nyire gyérek. A baloldal szervezetei – a szakszervezetek és a politikai 
pártok – kiüresedtek, s ami még rosszabb, cinkos szerepet vállaltak 
a megszorítások végrehajtásában. S a baloldal gyöngesége nemcsak 
politikai és szervezeti: kiterjed az elméletre is. Az elmúlt évtizedek po-
litikai vereségei drámai hullámverést keltettek a szellemi fronton. Nem 
arról van szó, hogy sokan valósággal feladták a radikális elméleteket 
vagy az elkötelezettségüket egy radikális intellektuális agenda iránt. 
Hiszen számukat tekintve a magukat progresszívnek vagy radikálisnak 
tartó értelmiségiek szép számmal vannak ma is jelen számos egye-
temen, legalábbis Észak-Amerikában. Inkább az a bökkenő, hogy a 
radikalizmus jelentése maga megváltozott. A posztstrukturalista gon-
dolkodás hatására sokan gyanúsnak tartják a szocialista hagyomány 
alapfogalmait, vagy kereken el is utasítják ezeket. Hogy csak egyetlen 
példát mondjunk, az, hogy a kapitalizmusnak valóságos szerkezete 
van, amelyik valóságos kényszert gyakorol a társadalmi szereplőkre, 
hogy az osztály mint olyan a kizsákmányolás valóságos viszonyaiban 
gyökerezik, vagy hogy a munkásság valóságos érdeke nyilatkozik 
meg kollektív szerveződésében – minden ilyen eszmét, amelyik a bal-
oldalon csaknem két évszázadig közkeletű volt, immár reménytelenül 
elavultnak vélnek. 
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81A materializmusnak és a politikai gazdaságtannak effajta kritikái 
általában véve a posztstrukturalista közegben teremtek, de kiváltképp 
éles kifejezésre találtak ennek az áramlatnak egy újabb termékében, 
amelyik posztkoloniális elmélet címén vált ismeretessé. Az utóbbi pár 
évtizedben nem a frankofil filozófiai hagyomány volt a materializmus 
vagy a politikai gazdaságtan ellen intézett roham zászlóvivője. Ehelyett, 
érdekes módon egy maroknyi, Dél-Ázsiából és a Globális Dél egyéb 
részeiről származó, teoretikus vezette ezt a támadást. Közülük a leg-
kiemelkedőbbek és a legbefolyásosabbak talán Gayatri Chakravarty 
Spivak, Homi Bhabha, ranajit Guha és a Subaltern Studies csoportja, 
de idetartozik még egyebek között a kolumbiai antropológus Arturo 
Escobar, a perui szociológus Aníbal Quijano és az argentin irodalom-
tudós Walter Mignolo is. Kritikájuk legfőbb céltáblája, természetesen, a 
marxista elmélet; de haragjuk kiterjed a felvilágosodás hagyományára 
is. A posztkoloniális teoretikusokat a felvilágosodás minden hibája közül 
leginkább „univerzalizáló”, vagyis általánosító-egyetemesítő tendenciái 
háborítják föl; vagyis a felvilágosodásnak az igénye, hogy bizonyos 
kategóriákat kultúráktól és helyszínektől függetlenül érvényesnek 
tekintsen. A marxizmus akként szerepel elemzéseikben, mint olyan el-
mélet, amelyik a leghangsúlyosabban fejezi ki a felvilágosodás halálos 
szellemi örökségének ezt az oldalát. 

A marxisták azt állítják, hogy bizonyos kategóriák, mint amilyenek az 
osztály, a kapitalizmus, a kizsákmányolás és hasonlók, kultúrákon 
átívelőn érvényesek. E kategóriákkal nemcsak a keresztény Euró-
pában, hanem éppígy a hindu Indiában és a muszlim Egyiptomban 
folyó gazdasági gyakorlat is leírható. A posztkoloniális teoretikusok 
szemében az effajta általánosító hév mélységesen problematikus 
mint elmélet, s ami éppoly fontos: a politikai gyakorlathoz alkalmazott 
vezérfonal gyanánt is. Nem csupán azért vetik el, mert helytelen, ha-
nem mert állítólag megfosztja a társadalmi szereplőket attól a szellemi 
erőtartaléktól, amely létfontosságú a hatékony politizáláshoz. Mégpedig 
kétféleképpen is. Mivel félrevezető elmélet, így megkérdőjelezhető, 
hogy miféle cselekvéshez szolgálhat útmutatással – minden téves 
elmélet elhibázott politikai gyakorlathoz vezet. De meg azért is, mert 
nem ismeri el a szereplők önállóságát és kreativitását ezek sajátságos 
régiójában. Helyette ezek az egyetemesség igényével föllépő teóriák 
az európai tapasztalatból származó merev kategóriákat húzzák rá min-
denre, ami helyi és sajátságos. A posztkoloniális elmélet nem pusztán 
a radikális fölvilágosító hagyomány kritikájának tekinti magát, hanem 
annak helyére pályázik. 

„Az univerzalizmus követelménye”, úgymond, „alapvető vonása a 
gyarmati hatalomépítésnek, mert az emberiség »egyetemes« jellem-
vonásai tipikusan azoknak a jellemvonásai, akik a politikai hatalom 
pozícióit foglalják el”, fejtegeti a posztkoloniális stúdiumok egyik 
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82 legtágabb körben használatos szövege. A mechanizmus, amelynek 
révén az univerzalizmus elősegíti a gyarmati uralmat, úgy működik, 
hogy az európai kultúrából kiemel néhány tényt, s ezeket az embe-
riség általános, globálisan érvényes jellemzőinek státusával ruházza 
föl. Azok a kultúrák, amelyekre nem illenek ezek az igencsak sajátos 
leírások, az elmaradottak státusába kerülnek, gyámkodásra szorulnak 
civilizálódásukban, minthogy képtelenek kormányozni magukat. A szö-
veg szerkesztői szerint „[Az] egyetemesség mítosza tehát a birodalmi 
ellenőrzés alá vonás egyik elsődleges stratégiája [...] arra a föltevésre 
alapozva, hogy az »európai« egyenlő az »egyetemessel«”.1

Kitűnik ebből az érvelésből a posztkoloniális teoretikusok leggyak-
rabban vallott nézetei közül kettő. Az egyik egy formális, metateoretikus 
eszme; eszerint az egyetemességre tartott igények velejükig gyanúsak, 
mert nem ismerik el a társadalmi sokféleséget, marginalizálnak minden 
gyakorlatot vagy társadalmi konvenciót, amelyek nem illenek össze 
avval, amit az egyetemesség magasába emeltek. S a marginalizálás 
az elnyomás, a hatalomgyakorlás egyik aktusa. A második nézet 
szubsztantív jellegű: az „univerzalizálás” cinkostársa a per se európai 
dominációnak. Mégpedig azért, mert az intellektuális világban teljes 
mértékben a nyugati elméletek dominálnak. Mivel ezek alkotják a szel-
lemi útkeresés kereteit vagy a politikai gyakorlatot vezető elméleteket, 
így tartós Európa-centrikussággal itatják át mindkettőt. A felvilágoso-
dásból örökölt keretek és elméletek magukon viselik földrajzi eredetük 
jegyét – amit nem könnyű fölismerni. A posztkoloniális kritika föladata 
kitörölni ezt a jegyet azáltal, hogy föltárja meglétét, s rávilágít hatásaira. 

Innen az ellenszenv a „nagy narratívák” iránt, mint amilyen a marxiz-
musé és a progresszív liberalizmusé. A cselekvés manapság a „töre-
dékekben” (in the fragment), a marginálisban, azokban a szokásokban 
és kulturális konvenciókban megy végbe, amelyek egyedülállók vala-
mely különös környezetben, s nem lehet őket általános elemzésnek 
alávetni – ahogy Dipesh Chakrabarty írja, a lokalitás „sokféleségei és 
összemérhetetlenségei”.2 Itt kell megtalálnunk tehát a politikai cselek-
vés alanyát. 

Az egyetemesség igényével föllépő elméletek iránti ellenszenvnek 
van egynéhány érdekes következménye. A radikális hagyomány Marx 
és Engels kora óta két alapvető premisszára támaszkodik minden po-
litikai elemzésében. Az első az, hogy az egész földtekén szétterjedő 
kapitalizmus bizonyos gazdasági kényszerfeltételeket, kényszereket 
alakít ki mindazokra vonatkoztatva, akik a hatókörébe kerülnek. En-
nélfogva, ahogy gyökeret ver Ázsiában, Latin-Amerikában, Afrikában 
és bárhol, mindezekben a régiókban a gazdasági termelés egyre 
inkább azonos törvényszerűségeknek engedelmeskedik. A régiók 
fejlődése, növekedési üteme nem lesz azonos, egyenlőtlenül megy 
végbe, eltérő sebességgel és jelentős intézményi különbségekkel. 
Nem fogjuk ugyanazt látni mindenhol. De különbségeik válaszul je-
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83lentkeznek ugyanazon kényszerek együttesére, amely kényszerek 
a tőkés termelés szerkezetéből következnek. Az elemzés másfelől 
adottnak veszi, hogy miközben a kapitalizmus rákényszeríti logikáját 
a szereplőkre és biztosítja gazdasági és politikai hegemóniáját, ez bi-
zonyos választ vált ki a dolgozók különböző csoportjaiból. Ellenállnak 
a rendszer pusztításának, hogy megvédjék testi-lelki jólétüket. Ez így 
történik tekintet nélkül arra, hogy mi a kulturális vagy vallási identitása 
ezeknek a csoportoknak. Ellenállásuknak az az oka, hogy bármilyen is 
a helyi kultúrájuk, bármilyenek is az ő „összemérhetetlenségeik” mások 
létezési módjaihoz képest, a kapitalizmus olyan alapszükségletek ellen 
intéz támadást, amelyek minden népnél közösek. Így hát mihelyt a 
kapitalizmus régiókon átlépve közös logikát kényszerít rá az újraterme-
lésre, egyúttal mindenütt közös ellenállást vált ki a munkásságból is. Az 
ellenállás azonban megint csak nem ölt mindenütt ugyanolyan alakot, s 
nem is alakul ki mindenütt, ám a lehetősége egyetemes, mert a forrása, 
amelyből fakad – a dolgozók törekvése arra, hogy megvédjék testi-lelki 
épségüket („jólétüket”) – közös, nem ismer kulturális határokat. 

E két dologba vetett hit alapvető része volt sok-sok radikális elem-
zésnek és gyakorlati cselekvésnek bő egy évszázadon át. Ám ha elfo-
gadjuk a posztkoloniális elméletnek az „univerzalizmus” elleni vádjait, 
akkor mindkettőt el kell vetnünk, hisz mind a kettő megingathatatlanul 
egyetemes érvényre tart igényt. A következmények mélyrehatók. Mi 
marad a radikális elemzésből, ha kitöröljük elméleti eszköztárából a 
kapitalizmust? Hogyan fogjuk elemezni a 2007 óta tartó globális de-
pressziót, hogyan fogjuk értelmezni az euroatlanti világon végigsöprő 
megszorításokat, ha nem követjük nyomon a profit hajtotta gazdaságok 
logikáját és a profitmaximalizálásért folytatott könyörtelen harcukat? És 
mit tudunk kezdeni a kirótt terhekkel szemben föltámadó globális ellen-
állással, miképpen fogjuk megérteni a tényt, hogy egyazon jelszavakkal 
találkozunk Kairóban, Buenos Airesben, Madisonban vagy Londonban, 
ha nem bizonyos egyetemes érdekek alapján, amelyek ezekben jutnak 
kifejezésre? Csakugyan, hogyan is végezzünk el bármilyen elemzést 
a kapitalizmussal kapcsolatban anélkül, hogy legalább egy-két általá-
nosító-egyetemes kategóriához ne folyamodnánk? 

Minthogy meglehetősen magas a tét, azt gondolná az ember, hogy 
a posztkoloniális teoretikusok mégiscsak „amnesztiában részesít-
hetnének” olyan fogalmakat, mint kapitalizmus vagy osztályérdek. 
Talán mégiscsak olyan példái ezek az általánosító kategóriáknak, 
amelyeknek volna némi jogosultságuk, s ennélfogva fölmentést kap-
hatnának az Európa-központúság vádja alól. Ámde úgy áll a helyzet, 
hogy ezek a fogalmak nem pusztán rajta vannak a kórokozók listáján, 
hanem egyenesen kiemelt példáiként szerepelnek mindannak, ami 
gyanús a marxista elméletben. Gyan Prakash példásan fejezi ki egyik 
vádiratszerű tanulmányában a fölvilágosodott gondolkodás (pl. a mar-
xizmus) ellen irányuló érzelmeket: „a kapitalizmust tenni meg alapvető 
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84 magyarázómotívummá [a történeti elemzésekben] oda vezet, hogy 
homogenizálják a regionális történelmeket, amelyek pedig heterogének 
a kapitalizmuson belül is”.3 A marxisták vagy nem vesznek tudomást 
a szokásokról és konvenciókról, amelyek függetlenek a kapitalista 
fejlődésmenettől, vagy egyszerűen föltételezik, hogy mindenféle 
függetlenség előbb-utóbb semmivé lesz. Mi több, maga az az eszme 
is, hogy társadalomalakulatok elemezhetők a gazdasági mozgásfor-
májuk – termelési módjuk – lencséjén keresztül, nem csupán téves, 
hanem egyúttal Európa-központú és a birodalmi hódítással cinkos 
elgondolás. „Mint annyi más tizenkilencedik századi eszme” – jegyzi 
meg Prakash – „az Európa-központú »termelési módok« narratíva ál-
talános történelemként való előadása úgy tekintendő, mint ami analóg 
a tizenkilencedik század területhódító imperializmusával.”4 

Dipesh Chakrabarty némi struktúrát kölcsönzött ennek az érvelésnek 
nagy hatású könyvében (Provincializing Europe, 2007). Az egyete-
mesítő kapitalizmus ötlete – érvel – megannyi változatok egy témára 
darabbá alakítja át a regionális történelmeket. Minden ország aszerint 
kerül a megfelelő kategóriába, hogy milyen mértékben illeszkedik a 
sematizált kapitalizmus fogalmához, vagy milyen mértékben tér el 
attól. Ha így járunk el, a regionális történetek sohasem kerülhetik el, 
hogy pusztán lábjegyzetek maradjanak az európai történelemhez.  
A kapitalizmus eszméjéhez társuló második tévedést abban ismeri föl 
Chakrabarty, hogy minden esetlegességtől megfosztja a történelmi 
fejlődést. Az a hiedelem, amelyet a marxisták fűznek a kapitalizmus 
egyetemesítő mozgásmenetéhez, vakká teszi őket „a történelmi folya-
matban meglevő diszkontinuitások, törések és elmozdulások” iránt, 
ahogy Chakrabarty fogalmaz.5 Az emberi cselekvőerőtől (agency) 
mentesítve olyan megismerhető entitássá változik a jövő, amely egy 
meghatározható vég felé tart. Mindent összevetve, az olyan fogalmak, 
mint a kapitalizmus univerzalizáló föltevései nem csupán tévesek, 
hanem politikailag veszedelmesek is, mivel semmibe veszik a nem 
nyugati társadalmaknak azt a lehetőségét, hogy maguk munkálhatják 
ki saját jövőjüket. 

Egy biztos: a kapitalizmus a múlt század folyamán valóban szétterjedt 
a földtekén, s beborította szinte az egész posztkoloniális világot. És 
ha egyszer meggyökerezett egy-egy területen, akár Ázsiában, akár 
Latin-Amerikában, akkor ott óhatatlanul meglátszik ennek a nyoma az 
adott régió jelenlegi intézményein. E régiók gazdaságai átalakultak a 
tőkefölhalmozás nyomása alatt, s számos gazdaságon kívüli intézmé-
nyük is megváltozott, alkalmazkodva ennek logikájához. És csakugyan, 
Chakrabarty is megerősíti a Provincializing Europe oldalain, hogy a 
kapitalizmus ténylegesen globálissá lett az elmúlt bő egy évszázad 
során. De miközben elismeri a globalizálódás tényét, tagadja, hogy ez 
egyenlő volna az egyetemessé válással.6 Ez teszi lehetővé számára, 
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85miként a hozzá hasonló módon gondolkodó teoretikusoknak is, hogy 
miközben elismeri a nyilvánvaló tényt, hogy a világ eldugott zugaira is 
kiterjedt a piactól való függőség, mégis tagadja, hogy a kapitalizmus 
kategóriája használható lehetne mindennek elemzésében. 

Chakrabarty számára a szigorú értelemben egyetemesítő kapitalizmus 
az, amelyik minden társadalmi megszokást alárendel a saját logikájá-
nak: „A tőke semmilyen történeti formája, bármennyire globális legyen 
is hatókörére nézve” – érvel Chakrabarty – „nem lehet egyetemes. 
Semmilyen globális, de egyébként semmilyen lokális tőke sem kép-
viselheti soha a tőke egyetemes logikáját, mivelhogy a tőke minden 
történetileg létező formája átmeneti kompromisszum” egyfelől a tőke 
totalizáló törekvése, másfelől a megrögzött helyi szokások és konven-
ciók között. Érvelése szerint az egyetemességet megvalósító kapitaliz-
musnak minden társadalmi viszonyt internalizálnia kellene, vagyis be 
kellene kebeleznie saját logikájába. Olyan totalizáló rendszernek kel-
lene lennie, amelyik nem hajlandó elfogadni semminemű önállóságát 
semmilyen egyéb társadalmi viszonylatnak. Chakrabarty úgy állítja be 
a dolgot, mintha a tőkés menedzserek folyvást körbe-körbe járkálnának 
a maguk politikai Geiger-számlálóival, s méregetnék, hogy egyik vagy 
másik társadalmi szokás mennyire kompatibilis az ő prioritásaikkal.

Egy ennél kézenfekvőbb kép valami ilyesmi lenne: a tőkések azon 
vannak, hogy kiterjesszék hatókörüket, hogy a lehető legjobb hozamot 
érjék el befektetéseikkel, s amíg ezek a műveletek simán zajlanak, ad-
dig egyszerűen nem törődnek a környezetükben tapasztalható hagyo-
mányokkal és szokásokkal. A változtatásra figyelmeztető jelzőlámpa 
akkor gyullad ki náluk, amikor a környező világban valami fölborítja 
számításaikat – munkaügyi konfliktusokat vagy piacok elzárását és eh-
hez hasonlókat okozva. Ha ilyesmi üt be, akkor támadásba lendülnek, 
célkeresztbe veszik a hibáztatott szokásokat, hogy változtassanak raj-
tuk. De ami a többi megszokott hagyományt illeti – lehetnek azok még-
oly tökéletes megtestesülései a másmilyen „világban-való-létnek” –, 
 egyszerűen rá se rántanak a kapitalisták.

Így hát nyugodtan elutasíthatjuk Chakrabarty vélekedését, mi-
szerint a globalizálódás nem jár együtt az egyetemessé válással 
(universalization). Hogy lehetne ez lehetséges egyáltalán? Ha a ka-
pitalistaként azonosítható praxisok globálisan elterjedtek, akkor ezek 
óhatatlanul egyetemesek. Az a tény, hogy megkülönböztethetőn tőkés 
eljárásokként ismerjük őket, elég ahhoz, hogy tőkés globalizációról 
beszéljünk. Ha leszögezhetjük, hogy ezek tényleg tőkés gyakorlatot 
képviselnek, ennélfogva a kapitalizmushoz tartozó tulajdonságok 
jellemzik őket, akkor mi okunk volna rá, hogy tagadjuk egyetemessé 
válásukat? Az egész gondolatmenet bizarrnak tűnik.
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86 A kapitalizmus, kielégíthetetlen profitszomjától hajtva, a világ minden 
zugába betör, s ennek során egyre növekvő arányban vonja saját ha-
táskörébe a Föld népességét, megteremti az igazán egyetemes törté-
nelmet: a tőke történetét. A posztkoloniális teoretikusok amúgy gyakran 
ejtenek szót, leginkább színlelt elismeréssel, a globális kapitalizmusnak 
erről az aspektusáról – mármint a terjeszkedéséről –, ha tagadják is 
a lényegét. De még nagyobb kényelmetlenséget okoz számukra a 
materialista elemzés második összetevője, amelyik az ellenállás forrá-
saival kapcsolatos. Arról nincs vita, hogy a kapitalizmus terjeszkedése 
a munkások, a földjükért harcoló parasztok, az őslakosok stb. részéről 
ellenállásba ütközik. E küzdelmek ünneplése szinte afféle névjegye 
a posztkoloniális teoretikusoknak. Itt látszólag összhang van a saját 
nézeteik és a tőkés politika konvencionálisabb marxista értelmezése 
között. De a hasonlóság csupán felszíni. Míg a marxisták az alul le-
vők ellenállását úgy értelmezték, mint a dolgozó csoportok valóságos 
érdekeinek kifejezését, addig a posztkoloniális elmélet tipikus módon 
visszariad minden objektív, egyetemes érdekekről szóló beszédtől.  
A harc eredetét-forrását lokálisnak, a dolgozó csoportok kultúrájára 
nézve specifikusnak, különleges földrajzi elhelyezkedésük és történel-
mük termékének tekintették – nem pedig olyan érdekek kifejeződésé-
nek, amelyek bizonyos egyetemes alapszükségletekhez kapcsolódnak.

Úgy tekinteni a társadalmi harcokra, hogy azok anyagi érdekből 
fakadnak, annyi, mint „fölruházni [a munkásokat] egyfajta burzsoá 
ésszerűséggel, mivel csakis egy ilyen racionalitás rendszerében 
határozza meg valamely cselekvés (vagy tárgy, kapcsolat, intézmény 
stb.) »gazdasági hasznossága« annak indokoltságát”.7 Ahogy Arturo 
Escobar fejtegeti, „a posztstrukturalizmus szubjektumról szóló elmé-
letével kénytelenek vagyunk föladni a szubjektum mint önkorlátozó, 
önálló, ésszerű egyén liberális eszméjét. A szubjektum sokféle téren 
működő történeti diskurzusok és szokások terméke”.8 Amennyiben el-
lenállás tapasztalható a kapitalizmussal szemben, az úgy értendő, mint 
lokális és roppant különleges szükségletfölfogások kifejeződése – ezek 
nemcsak földrajzilag elhatárolt történelmek által alakultak ki, hanem 
egy bizonyos kozmológia révén hatnak és működnek, ami ellenáll a 
lefordításnak és átültetésnek, olyasvalami, amit a posztkoloniális értel-
miségiek kívül helyeznek a fölvilágosodott gondolkodás egyetemesítő 
narratíváin. 

A kérdés tehát az, vajon alaptalan-e olyan egyetemes szükségleteket 
és érdekeket tulajdonítani a cselekvő személyeknek, amelyek áthúzód-
nak kultúrákon és korokon? Nincs kétség afelől, hogy azok a dolgok, 
amelyeket a cselekvő személyek értékelnek és gyakorolnak, kulturális 
képződmények. Ebben a posztkoloniális teoretikusok és a tradicionális 
progresszív értelmiségiek egyetértenek. De hogy egy alapvető kérdést 
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87vessünk föl, nincs és nem létezhet olyan kultúra a világon, amelyikben 
a cselekvő személyek ne volnának tekintettel a maguk fizikai jólétére. 
Bizonyos alapszükségletekkel – élelem, menedékhely, biztonság stb. – 
 való törődés mindig is része a cselekvő személyek normatív reperto-
árjának, helyre és időre való tekintet nélkül, mivelhogy e szükségletek 
kielégítése előfeltétele a kultúrák újratermelésének. Ennélfogva leszö-
gezhetjük, hogy vannak bizonyos oldalai az emberi cselekvőerőnek, 
amelyek nem teljességgel a helyi kultúra képződményei, már ha ezen 
olyasmit értünk, ami az adott kultúrára nézve specifikus. Ezek az as-
pektusok az emberi pszichológia olyan oldalhajtásai, amelyek túlnőnek 
az adott időn és téren – általános emberi természetünk összetevői 
közé tartoznak. 

Mármost azt mondani: a társadalmi cselekvő személyek úgy vannak 
beállítódva, hogy tekintettel legyenek fizikai állapotukra, jólétükre, 
korántsem annyi, mintha azt hangoztatnánk, hogy a kultúrának nincs 
semmi befolyása e téren. Hogy mit fogyasztanak, milyen lakóhelyet 
kedvelnek, milyen a ruházkodási ízlésük – mindezt alakíthatják helyi 
szokások és történeti esetlegességek. Lépten-nyomon találkozhatunk 
olyan művelődéskutatókkal, akik a fogyasztási formák változatos-
ságát hozzák föl bizonyítékul arra, hogy a szükségletek kulturális 
képződmények. Ám az a tény, hogy a fogyasztás formáit a történelem 
alakítja – ami talán csak bizonyos fokig igaz –, még nem cáfolja azt, 
hogy vannak alapvető létszükségletek. Végtére is ezek a formák 
valaminek a formái.

A cselekvő emberek törődése jólétükkel az, ami a kapitalizmust oda-
horgonyozza minden kultúrához, amelyikbe csak beteszi a lábát. Ahogy 
Marx észrevételezte, mihelyt a tőkés viszonyok kialakulnak, mihelyt a 
tőke a cselekvő személyeket alávetette a maga parancsolatainak, elég 
hozzá „a gazdasági viszonyok néma kényszere”, hogy a munkások 
fölajánlkozzanak kizsákmányoltatásukra. Ez így igaz, tekintet nélkül 
kultúrára és ideológiára – ha már olyan helyzetben vannak, hogy 
munkásnak kell állniuk, akkor munkára foghatóvá fogják tenni magukat. 
Az ok, amiért munkaerejüket a munkaadók rendelkezésére bocsátják, 
az, hogy egyetlen választási lehetőségük maradt, ha épségben fönn 
akarják tartani magukat. Természetesen szabadon elutasíthatják ezt a 
lehetőséget, ha kultúrájuk azt mondja nekik, hogy ilyesmibe beleszok-
niuk elfogadhatatlan,  csakhogy – amiként Engels már korai írásaiban 
rámutatott – ez csupán annyit jelent, hogy szabadon éhen halhatnak.9

Mármost, miközben az emberi természetnek ezen aspektusa adja 
az alapot, amelyen a kizsákmányolás nyugszik, ugyanez egyben a 
fő forrása az ellenállásnak is. Az önfönntartásnak ugyanaz a gondja, 
amelyik tehát a tőkések karjaiba löki a munkásokat, ösztökéli őket egy-
úttal arra, hogy ellenállást tanúsítsanak kizsákmányolásuk föltételeivel 
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88 szemben. Alkalmazóik lelkiismeretlen profithajszájának velejárója, mint 
ennek legközvetlenebb kifejezője, hogy állandóan keresik a lehetősé-
get a termelési költségek minimalizálására. A legkézenfekvőbb ilyen 
költség, persze, a bérköltség. Ámde a bércsökkentés, miközben egyik 
föltétele a haszonrés növelésének, egyben szükségképp a munkások 
életszínvonalának leszorítója is – ennélfogva változatos erősségű 
támadás jólétük ellen. Némely jobb fizetést élvező munkásnak a „fel-
végen”, vagy a szakszervezettel bíró szektorokban elviselhető lehet 
ez a szorongatás, mert számukra a harc az életszínvonal, de nem 
szükségképpen az alapvető szükségletek körül zajlik. Ám a Globális 
Délen sokaknak, valamint a fejlett világban is egyre növekvő számú 
szektorban jóval magasabb a tét. Hogyha hozzávesszük mindehhez a 
munkáltatóknak azt a törekvését, hogy a termelés egyéb költségeivel is 
ügyeskedjenek – megpróbálnak extra időt kipréselni az elavult gépek-
ből, ennélfogva fokozzák a munkabalesetek kockázatát, fölgyorsítják 
a munkatempót, növelik a munkaintenzitást, a munkanap hosszát, 
megkurtítják a nyugdíjakat és a végkielégítéseket stb. –, s láthatjuk, 
hogy a fölhalmozás rendszeresen a munkások jólétével-létfönntartá-
sával kapcsolatos érdekeibe ütközik. A munkások megmozdulásainak 
célja gyakran a saját létük újratermelése, s nem pusztán a magasabb 
életszínvonal követelése. 

E folyamat első dimenziója – alávetésük a munkaszerződésnek – 
magyarázatot ad arra, miért képes a kapitalizmus gyökeret verni s 
bebiztosítani magát akármelyik és mindahány zugában a földtekének. 
A második dimenzió – a kizsákmányolásuk föltételei körül folyó küz-
delem – megmagyarázza azt, miért vált ki az osztály újratermelése 
osztályharcot minden régióban, ahol a kapitalizmus berendezkedik.10  

A tőke egyetemessé válásának megvan a maga mása: egyetemes 
harcot hoz a dolgozók részéről létminőségük védelmében.

Mindkét fajta egyetemességet az emberi természet egyetlen összete-
vőjéből vezettük le. Ez semmiképp sem akarja azt sugallni, hogy ezzel 
a teljes emberi természetet leírtuk. A legtöbb haladó gondolkodó hitt 
abban, hogy vannak egyéb összetevői is az emberi természetnek, 
egyéb szükségletek, amelyek nem szoríthatók a regionális kultúrák 
határai közé. Itt van például az önállóság, a kényszerektől mentes 
szabadság, az alkotói kifejezés, a tisztelet szükséglete – hogy csak 
néhányat nevezzünk meg.  Nem azt akarjuk mondani, hogy az em-
beri természet leegyszerűsíthető volna egyetlen alapvető biológiai 
szükségletre. Hanem csak azt, hogy ilyen szükséglet létezik, még 
ha kevésbé taglalják is, mint néhány másikat; s ami még fontosabb, 
hogy megdöbbentően sok – a radikálisok számára fontos – szokás és 
intézmény levezethető ebből a szükségletből. A baloldali gondolkodás 
mélyre süllyedésének s a szellemi kultúra elkorcsosulásának a jele, 
hogy egyáltalán védelemre szorulhat e tény valódisága. 
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89A posztkoloniális elmélet igazi diadalokat aratott bizonyos téren, 
különösen abban volt eredményes, ahogyan bevitte a főáramba 
(mainstream) a Globális Dél irodalmát. Az 1980-as és 1990-es évek-
ben fontos szerepet játszott az antikolonializmus és antiimperializmus 
eszméjének életben tartásában, s persze, az Európa-központúság 
problémáját afféle hívószóvá tette meg a haladó értelmiség körében. 
Ezekért az eredményekért azonban nagy árat kellett fizetni. roppant 
furcsának tetszik olyan korban, amilyen a mostani, azon kapni magun-
kat, hogy egy olyan elmélet terhe nehezedik a vállunkra, amelyik úgy 
szerzett hírnevet, hogy lerombolta egyikét-másikát azoknak a fogalmi 
pilléreknek, amelyek segítenek megértenünk a politikai helyzetet, és 
segítségünkre vannak valamilyen hatékony stratégia kidolgozásában.

A posztkoloniális teoretikusok temérdek tintát pazaroltak arra, hogy 
a maguk teremtette szélmalmok ellen hadakozzanak. Így pedig 
szabad kezet adtak a „nativizmus” és az „orientalizmus” tömeges föl-
támasztásának. Nemcsak fölébe helyezik a helyit az egyetemesnek; 
a lokálisnak általuk tulajdonított érték, a kulturális különösség iránti 
megszállott vonzalmuk, mindenekelőtt pedig ragaszkodásuk ahhoz, 
hogy a kultúra volna a cselekvőerő (agency) forrása, ugyanannak az 
egzotikumhajhászásnak (exoticism) tárt kaput, amitől egykor úgy bor-
zadt a baloldal a nem nyugati világ gyarmati ábrázolásában. 

A XX. század folyamán mindvégig afféle kiindulási pont volt a gyarma-
tosítás elleni mozgalmak – legalábbis a baloldaliak – számára, az a 
meggyőződés, hogy az elnyomás mindig rossz, akárhol gyakorolják, 
mert alapvető emberi szükségleteket sért – méltóságot, szabad-
ságot, alapvető jólétet. Most azonban a posztkoloniális elmélet az 
Európa-központúság ellen hadakozva föltámasztotta azt a kulturális 
„esszencializmust”, amelyre a haladó emberek – joggal – úgy tekin-
tettek, mint a birodalmi hódítás ideológiai igazolására. Mi lehetne jobb 
ürügy a népek jogainak tagadásához, mint magát a jog eszméjét és az 
egyetemes érdekeket kulturálisan esetleges és elfogult fogalmakként 
támadni? Nem lehetséges a nemzetközi és demokratikus baloldal 
újraélesztése e pókhálók eltakarítása nélkül, ezáltal bizonyságot téve 
két ügy egyetemes mivoltáról: az egyik közös emberségünk, a másik 
pedig az a fenyegetés, amelyik az erőszakkal egyetemesítő kapitaliz-
mus oldaláról ez ellen irányul.
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