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Zygmunt Bauman esete
A nemzetközileg elismert lengyel szociológus, Zygmunt Bauman körül kirobbant ügynökvita 

számos tanulsággal szolgál. A múlttal való szembenézés követelménye, a „történeti 
igazság” kérdése vagy a bûnösség-ártatlanság megítélése mind fontos eleme a Bauman-

esetnek. Miután Bauman életének „sötét oldala” napvilágra került, a vitában érdekes 
módon az a kérdés is hangsúlyossá válik, hogy vajon az élet lemérhetô-e az életmûvön, 

illetve leértékelôdik-e a tudományos munkásság az újabb ismeretek fényében?

Carola Söller 

Lengyelországban 1989-ben a kommunista múlttal való 
szembenézést és az arról folytatandó vitát elnapolták. A ke-
rekasztal-tárgyalások és a békés rendszerváltás után az elsô 
nem kommunista miniszterelnök, Tadeusz Mazowiecki 
úgy döntött, hogy nincsen szükség bírósági eljárásra, illetve 
a Lengyel Népköztársaság (Polska Rzeczpospolita Ludowa, 
PRL) személyi örökségével való leszámolásra. A kormány-
zati idejét jellemzô „megelôzô felejtés” mégsem tudta meg-
akadályozni, hogy a múlttal való szembenézés a következô 
évek nyilvános vitáinak egyik központi témájává váljon. Az 
egyik politikai vitatémát éppen a politikusoknak, valamint 
korábbi másként gondolkodóknak a Lengyel Népköztársa-
sággal, illetve a kommunista titkosszolgálattal (Służba Bez-
pieczeństwa, SB) való együttmûködése adta.

Lengyelországban 1997 óta érvényben van egy átvilágítási 
törvény, amely elôírja meghatározott köztisztviselôi pozíciók 
betöltôinek és jelöltjeinek, hogy tegyenek írásbeli nyilatkoza-
tot arról, „együttmûködtek-e” valaha a biztonsági szolgálattal 
1944. július és 1990 júliusa között. Igaztalan közlés esetén, 
amennyiben a késôbbi vizsgálat erre fényt derít, az érintett 
személyeket tíz évre eltilthatják mindennemû nyilvános hi-
vatal viselésétôl. Az átvilágítási törvény 2007-es módosítása 
óta a vizsgálat elvégzésében a Nemzeti Emlékezet Intézete 
(Institut Pamięci Narodowej, IPN) az illetékes – ráadásul a 
titkosszolgálat aktái is ide kerültek. Az IPN megalakulása óta 
a lengyel politikai berendezkedés egyik vitatott intézménye: 
támogatói és kritikusai között rendszeresen fellángolnak a 
viták a konkrét átvilágítási ügyek kapcsán.

A tisztségviselô-jelöltek átvilágítása mellett az IPN önálló 
kutatásokat is folytat, a Lengyel Népköztársaság történeté-
rôl felállítása óta aktívan publikál. A legnagyobb feltûnést 
azok az esetek keltették, amelyekben kollaborációgyanút 
fogalmaznak meg olyan prominens lengyel polgárokkal 
– gyakran morálisan korábban megkérdôjelezhetetlennek 
vélt tekintélyekkel és tudományos autoritásokkal – szem-
ben, akik tulajdonképpen nem is állnak a törvénybôl adódó 
átvilágítási kötelezettség alatt. AZ IPN egyik elhíresült pub-
likációja Az állambiztonság és Lech Wałęsa. Adalék egy 
életrajzhoz címmel jelent meg a korábbi lengyel elnökrôl 

és annak „Bolek” néven folytatott állítólagos titkosügynöki 
tevékenységérôl. Ez, valamint az ezt követô heves vita csak 
egy példa arra, milyen hatással bír az intézet ilyen irányú 
tevékenysége. A vita hevében az IPN bezárásának követelé-
se is elhangzott.

A következôkben is egy olyan esetrôl lesz szó, ami füg-
getlen a hivatalos átvilágítási procedúráktól. Témánk az a 
vita, amit Lengyelországban és azon kívül az ismert szocio-
lógusnak, Zygmunt Baumannak a Lengyel Népköztársaság 
rendszerével való együttmûködése, pontosabban ennek 
nyilvánosságra kerülése keltett. Az „igazság” kiderítése a 
szociológus múltjáról itt nem lehet célunk; ehelyett azt kí-
vánjuk elemezni, hogy az egyes szereplôk milyen érvekkel 
és milyen célkitûzésekkel vesznek részt e vitában. Rá kell 
mutatnunk, hogy a Zygmunt Bauman esete körüli vitában 
– összevetve a témához kapcsolódó más lengyel diszkusz-
sziókkal – néhány sajátosság is megjelenik. Bauman esete 
ugyanis lényegében az állam és az állampolgárok múlttal 
való szembenézésének alapvetô és mindig visszatérô kér-
déseirôl, problémáiról szól. A vitában a „történeti igazság” 
kérdésérôl, valamint ezzel szoros összefüggésben azon ak-
ták mibenlétérôl és értékelésérôl van szó, amelyeken az 
említett ismeretek a legtöbbször nyugszanak. Központi je-
lentôségû lesz továbbá a „bûnösség” kérdése is, akárcsak 
Bauman életének és tudományos mûvének értékelése az 
esetleges korábbi vétkek fényében.

A vita eredete

Zygmunt Bauman esetének híre 2006-ban látott napvilágot 
elôször a lengyel nyilvánosságban. A történész és az IPN ké-
sôbbi munkatársa, Piotr Gontarczyk, tett közzé egy cikket 
az OZON folyóiratban, melyben utalt arra, hogy Bauman 
1945 és 1953 között nem csak politikai tisztként dolgozott 
a Népköztársaság belbiztonságának kötelékében (Korpus 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, KBW), hanem egyúttal a 
katonai hírszerzés (Informacja Wojskowa) informátora-
ként is tevékenykedett.1 Az IPN archívumának újabban fel-
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fedezett aktái szintén azt mutatták, hogy Bauman a KBW 
katonai tisztjeként aktívan és sikeresen harcolt a lengyel 
underground ellen, amiért ráadásul ki is tüntették. A hír-
szerzésnél végzett informátori tevékenysége alól három év 
elteltével – a KBW-n belüli gyors elômenetelének köszön-
hetôen – felmentették. E cikk mellé a folyóirat szerkesztô-
sége csatolta Baumannak a felmerült vádakra adott, rövid-
re fogott válaszát is. Ebben Bauman hangsúlyozta, hogy a 
közzétett információk semmiképp sem újak, mindig is vál-
lalta a múltját; leszögezte továbbá, hogy a felhozott adatok 
szelektívek, azokat sajátos szempontok szerint válogatták 
ki. Mindazonáltal elismerte, hogy valóban aláírt egy köte-
lezettségvállalási nyilatkozatot a hírszerzéssel folytatandó 
együttmûködésrôl. Ezen túl arra is utalt, hogy a lengyel tit-
kosszolgálat aktáiban biztosan lehetne jóval több anyagot 
is találni, amelyekben viszont a megfigyelés tárgya ô maga. 
Nem sokkal ez után Gontarczyk jóval rövidebb formában 
újból megjelentette a fent említett információkat a Nemze-
ti Emlékezet Intézetének kiadványában. Bauman válaszára 
nem utalt ugyan, állításait azonban megerôsítette a felme-
rülô további forrásanyagokkal.2

Miközben e közzététel Lengyelországban kevés, illetve 
visszafogott reakciókat váltott ki, a történész Bogdan Musial 
közel egy évvel késôbb a német Frankfurter Allgemeine 
Zeitung hasábjain vetette fel újra a témát.3 Lényegében új-
raközölte Gontarczyk cikkének információit, majd össze-
függésbe hozta Bauman ügynökszerepét életmûvével. Ezt 
további újságcikkek követték más német, osztrák és svájci 
lapokban, amelyekre azután Bauman egy interjú kereté-
ben válaszolt a brit Guardianben 2007 áprilisában.4 Csak 

ezután vált az eset a lengyel sajtóban is vitatémává. Külö-
nösképpen a Gazeta Wyborcza és a Rzeczpospolita nevû 
lapok voltak aktívak, s jelentettek meg még 2008-ban is írá-
sokat a témában.

Már ezen a ponton is megmutatkozik a Zygmunt Bau-
man körüli vita egyik különlegessége. Amíg lengyel pol-
gárok ügynök esetei gyakran napokig és hetekig uralták a 
médiát, míg Lengyelországon kívül csak egyesével, rövid 
cikkekben és kommentárokban jelenhettek meg, addig 
Zygmunt Bauman esetét külföldön messze nagyobb fi-
gyelemmel követték, mint otthon. A Musial németországi 
cikke által kiváltott fokozott érdeklôdés egyik oka biztosan 
az, hogy Bauman mûveit a német ajkú és az angolszász 
világban egyaránt széles körben ismerik.  Musial cikke a 
Frankfurter Allgemeine Zeitungban jelent meg, ennek 
tudható be, hogy az ô írása, nem pedig Gontarczyké váltotta 
ki a vitát. Lengyelországban viszont a Guardianben meg-
jelent Bauman-interjú mint hivatalos megszólalás indította 
el a disputát. Talán éppen a katonai titkosszolgálattal és a 
kommunista rendszerrel való együttmûködés kapcsán itt 
kifejtett érvelés kínált jó alkalmat a lengyel újságíróknak 
arra, hogy Bauman tetteit elnézôen, vagy ellenkezôleg, egy-
értelmû kritikával kommentálják.

Történeti igazság és biográfia

Ahogyan a lengyel, úgy a külföldi cikkekre és kommentá-
rokra is érvényes a megállapítás, hogy a bevezetôben emlí-
tett problematika Bauman esetében is meghatározta a vitát. 

Zygmunt Bauman

1925-ben Poznanban született zsidó származású lengyel szociológus. 1968 után a varsói egyetemrôl rövid tel-avivi 
kitérôt követôen az angliai leedsi egyetemre kerül tanárnak, ahol rögtön tanszékvezetô is lesz. Nemzetközi ismert-
sége a leedsi periódustól datálható. Bauman korai mûvei a munkásmozgalom és a társadalmi rétegzôdés kérdéseit 
tárgyalják. Késôbb a modernitás és a racionalizáció következményeivel foglalkozik, elsô világhírû mûve az 1989-es 
Modernity and The Holocaust. Bauman az idegen figurájának megalkotását és kizárását a modern racionalizáció 
egyik alapelveként azonosítja, ezzel a holokausztot, Arendthez és Adornóhoz hasonlóan, nem premodern regresszió-
ként, hanem a felvilágosult modern világ belsô tulajdonságaiból fakadó történésként értelmezi. A kilencvenes években 
a fogyasztói társadalom és a globalizáció kérdése felé fordul, a modern és a posztmodern, vagy mint késôbb nevezi, 
a szolid és a likvid modernitás különbségét elemezve. A globalizáció társadalmi következményeivel foglalkozó köny-
ve (1998: Globalization: The Human Consequences. New York, Columbia University Press) a globalizációkritikus 
mozgalmak egyik alapolvasmányává vált. Második leghíresebb könyvében, a Liquid Modernityben (2000, Camb ridge, 
Ithaca, N.Y., Cornell University Press), az új, likvid modernitás fô jellemzôjeként azt emeli ki, hogy a neoliberális 
társadalomszervezôdés feláldozta a köz intézményeit a gazdasági és személyes szabadság oltárán, s a közösen generált 
kockázatok és szenvedések ezután már csak egyéni felelôsségvállalásban, vagy individuálisan ellenôrizhetônek hitt 
ál-veszélyforrásokban (pl. elhízás) csapódhatnak le. A szociológia szerepét ilyen adottságok mellett abban látja, hogy 
a felszámolódott „köz” lehetôségét újra meg újra elgondolhatóvá tegye. Az egyének elbizonytalanodását, a biztonság 
hiányát ugyanis nem legyôzendô rossznak, hanem az ember lényegét jelentô közös önalkotás szükséges feltételének 
tartja. Keith Tester „baumanológus” összefoglalása szerint Baumannál „a társadalomról való gondolkodás az embe-
riségért való gondolkodást jelenti” (Keith Tester: Introduction. In Zygmunt Bauman – Keith Tester: Conversations 
with Zygmunt Bauman. Cambridge, Polity Press, 2001, 13.), abban az értelemben, hogy az ember lényegét alkotó 
szabadság csak a közös önalkotás lehetôségeinek folyamatos keresésében valósulhat meg. Bauman modernitáskriti-
kája, a szolid és a likvid modernitás esetében egyaránt, e lehetôség kiküszöbölése ellen lép fel.

Gagyi Ágnes
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

Különösen a „történeti igazság” problémája vált a nyilvános 
megszólalások egyik központi témájává. A két történész, 
Gontarczyk és Musial törekvése, hogy felmutassák a „törté-
neti igazságot”, és kitöltsék  Bauman életútjának hézagait, 
írásaikból pontosan kivehetô. Gontarczyk rögtön OZON-
beli cikkének elején megemlíti, hogy a Baumanra vonat-
kozó információk  a PWN nevû lengyel enciklopédiá ban és 
a Wikipedián is hiányosak. Ezzel azonban nemcsak a téma 
tudományos feldolgozását tûzi célul, hanem mindazon in-
formáció nyilvánossá tételére és elterjesztésére is törekszik, 
amelyeket az IPN aktáiból szerzett. Egyik, a témával kap-
csolatos 2008-as cikkét a következô mondattal zárja: „Fel 
kell dolgozni és nyilvánosságra kell hozni az igazságot a 20. 
századi totalitarizmusokról, valamint annak konzekvenci-
áit.”5 A szerzô itt úgy tekint magára, mint azon emberek 
egyikére, akik a gyakorlatba fordították át ezt az elvet. Mu-
sial szintén hangsúlyozza a Bauman eddigi hivatalos élet-
rajzában található „hézagokat”, amelyeket csak újabb ak-
ták feldolgozásával lehetne kitölteni.

Gontarczyk és Musial nincsenek egyedül Lengyelor-
szágban azzal az igénnyel, hogy az „igazságot” napvilágra 
hozzák. Amikor 2005-ben a lengyel újságíró, Bronisław 
Wildstein, listákat lopott el az IPN-tôl, amelyeken a lengyel 
kommunista titkosszolgálat állítólagos informátorainak ne-
vei szerepeltek, majd ezeket az interneten közzétette, heves 
vitát provokált. Említésre méltó ezzel kapcsolatban, hogy 
szimpatizánsai egy felmérés nyitott kérdésére 70%-ban azt 
a választ adták, hogy az úgynevezett „Wildstein-lista” közzé-
tételétôl az „igazság” felfedését remélték. A megkérdezettek 
ezzel együtt azt is feltételezték, hogy az akták alapján lehet-
séges a ténylegesen „igaz” tények bemutatása.

Állításaik megfogalmazásakor Gontarczyk és Musial is ki-
zárólag az aktákban hozzáférhetô anyagra támaszkodnak, s 
ennyiben el kell ismerniük, hogy Bauman kötelezettségvál-
lalási nyilatkozatát vélhetôen még az 1940-es években meg-
semmisítették, akárcsak az általa írt jelentéseket. Csupán 
néhány, Bauman feletteseitôl származó dicsérô értékelést 
és ajánlást ôriztek meg szándékosan, feltehetôleg kompro-
mittáló jelleggel a katonai hírszerzés archívumában, me-
lyek nyilvánvalóan Bauman 1968-as emigrációjával voltak 
összefüggésben. Ezen a ponton a lengyel „múltfeldolgozás” 
(„Vergegenheitsbewältigung”) egy alapvetô problémája 
mutatkozik meg. A kommunista titkosszolgálatok aktáinak 
nagy részét ugyanis vagy még 1989-ben, vagy a rákövetkezô 
években megsemmisítették. Az átvilágítás értelmességé-
vel és a vádaskodás jogosságával szembeni érvként ezért 
gyakran szóba kerül az akták kétes állapota. Ahogyan azt 
a szóban forgó esetben Zygmunt Bauman is megfogal-
mazta, az IPN munkatársainak ráadásul az akták szelektív 
felhasználása is felróható. Mindazonáltal érdekes, hogy a 
leleplezésekre adott válaszaiban Zygmunt Bauman az ak-
tákban rejlô információkat alapvetôen nem kérdôjelezte 
meg. Azokról a gyakran elhangzó érvekrôl, miszerint az ak-
ták hiányosak, megbízhatatlanok, részben akár fabrikáltak 

vagy meghamisítottak is lehetnek, lemondott a szociológus. 
Nem vitatta, hogy szerepet vállalt a KBW-ben és a katonai 
hírszerzésben, de nem is tért ki rá részletesebben. Erre kö-
vetkeztet a Süddeutsche Zeitung újságírója is: „Hogy mi is 
történt tulajdonképpen, azt vélhetôen csak maga Bauman 
tisztázhatná. Ô azonban hallgat.”6

Ami azonban bûnösségének kérdését és viselkedésének 
élettörténetileg motivált magyarázatát illeti, mégis szóhoz 
jut Zygmunt Bauman. Gontarczyk és Musial ennek ellenére 
nem térnek ki cikkeikben például Baumannak a második 
világháborúban szerzett tapasztalataira, ami megmagya-
rázhatná, hogy miért fordult a késôbbiekben a szocializ-
mus és a sztálinizmus felé. A Süddeutsche Zeitung említett 
cikkében ezzel szemben azt olvashatjuk, hogy „Bauman 
életrajza magyarázatot ad arra, miért […] [a sztálinis-
ta rezsimben] igyekezett boldogulni”. A Wehrmacht elôli 
szökése Lengyelországból, a szovjet internátusban történô 
indoktrinációja, valamint a holokausztról szerzett tudomá-
sa hathattak úgy Baumanra, véli Thomas Urban, hogy „a 
szovjetrendszerben mentôövet” lásson. Baumantól már 
az OZON-szerkesztôség is idézte a következô kijelentést: 
„Hogy mikor és hol utaltam életem fent említett töredéké-
re? Mindenütt és mindig a nyilvánosság elôtt töltött hosszú 
– felnôtt – életemben, aminek jelentôs részét annak szen-
teltem, hogy a magam és mások számára is megragadha-
tóvá tegyem, milyen veszélyek származhatnak a fiatalkori 
naivitás és a szellemi szabadság hiányának csapdájából.” 
Említett cikkében Bogdan Musial egyértelmûen visszautal 
erre a fiatalkori vétkeket említô kiszólásra, és hangsúlyoz-
za, hogy aki „több mint húsz évig elkötelezte magát a len-
gyel kommunista erôszakszervezet mellett, […] annak 
tettei […] aligha tekinthetôk pusztán egy a kommunista 
ideológia által félrevezetett és összezavart értelmiségi fiatal-
kori bûneinek”. Azt a kibékítô érvelést, ami Václav Havel 
kijelentésével is egybevág, miszerint a választóvonal nem 
tisztán „ôk” és „mi”, vagyis a kommunista rezsim mint tet-
tes és a nép mint áldozat között húzódott, hanem „minden 
egyes emberen keresztülgázolt”, Gontarczyk és Musial ez-
zel egyértelmûen elutasítja.

Történeti igazság és politikai szándék

A kérdésnél, hogy mennyiben magyarázza Bauman tetteit 
életrajza, több cikk is sokkal nagyobb figyelmet szentel egy 
másiknak: vajon mi a viszonya az aktuális lengyelországi 
politikai helyzetnek Bauman leleplezéséhez? Néhány szer-
zô él a gyanúperrel, hogy a Baumannal szembeni vádak 
egyértelmûen összefüggésbe hozhatók azzal a politikai klí-
mával, amelyet Lech és Jaroslaw Kaczyński alakítottak ki 
hivatali idejük alatt, s amely a Lengyel Népköztársaság tör-
ténelmi és morális örökségével való leszámolást szolgálta. 
A Guardian kifejezetten így ír: „divatról” van szó, amely-
nek hódolva „feltárnak, ujjal mutogatnak és morális ma-
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gaslatra kapaszkodva” a „leleplezés politikáját” folytatják, 
miközben „rendszeresen kiszivárogtatnak aktákat és ada-
tokat”. Bauman megerôsíti ezt az észrevételt, amennyiben 
az interjúban a személyéhez kötôdô leleplezéseket „egy 
Lengyelországban éppen zajló újfajta boszorkányüldözés 
részeként, Lech és Jaroslaw Kaczyński jobboldali kormány-
zatát legitimáló folyamatként” írja le. Mivel mindig is ismert 
baloldali volt, diszkreditálásával a Kaczyński-kormányzat 
nyilvánvalóan a lengyel politikai baloldal meggyengítését is 
remélte – véli Bauman. Gontarczyk és Musial igazságvá-
gya és igénye az esetek megismerésére így alapjaiban vá-
lik kérdésessé, és helyettük a politikai meggyôzôdést kell 
feltételeznünk tulajdonképpeni motívumokként. A német 
és angol nyelvû sajtó tükrében válik láthatóvá a lengyel 
átvilágításról és múltfeldolgozásról szóló vita egyik alap-
vetô problémája, nevezetesen a téma nyilvános vitájának 
erôsen átpolitizált jellege, valamint a támogatók és ellen-
zôk folyamatos utalásai a politikai összefüggésekre. Piotr 
Gontarczyk 2008-as cikkében kifejezetten visszautasítja a 
Zygmunt Bauman esete kapcsán ellene felhozott vádakat, 
miszerint cikkének közzétételét politikai motívumok ösz-
tönözték volna. Annak mindenesetre volt némi politikai 
felhangja, hogy az eredeti, 2006-os OZON-cikkben Zyg-
munt Baumant „az újbaloldaliak pártfogójának” titulál-
ta, 2008-as írásának utolsó soraiban Gontarczyk ezen túl 
arra is utalt, hogy „az európai baloldaliak egyik intellek-
tuális pártfogójaként” Bauman egyik „érdeme” abban áll, 
hogy a kommunizmus örökségének mindeddig nem kel-
lett szembenéznie a „maga Nürnbergjével”. Gontarczyk 
ezzel kimondatlanul azt is feltételezi, hogy Bauman azok 
közé tartozik, akik ellenzik Lengyelország totalitárius 
múltjának feldolgozását, noha konkrét bizonyítékokat 
vagy Baumantól származó, ezzel egybevágó kijelentéseket 
nem hoz fel. 

Életmû és biográfia igazságai

A Bauman ügynökmúltja körüli vita nemcsak a társada-
lomtudós életére, hanem életmûvére is kiterjed. Ennek 
ellenére a végkövetkeztetések szemlátomást különbözôek. 
Egyfelôl Bauman szemére vetik, hogy nem tartja magát 
a morális felelôsség oszthatatlanságát és a tettesek meg-
büntetésének szükségességét hirdetô saját posztulátumá-
hoz. Gontarczyk ennek kapcsán egy 2001-ben a lengyel 
Tygodnik Powszechny címû lapban megjelent Bauman-
cikket7 idézi. A szociológus ebben a globális felelôsségrôl 
szóló esszében hangsúlyozza a morális felelôsség osztha-
tatlanságát, szót emel a becsületesség és az igazságosság 
mellett, valamint síkraszáll a tettesek megbüntetéséért. 
Gontarczyk kiemeli, hogy ez az érvelés a 20. századi tota-
litarizmusokkal való szembenézéshez és leszámoláshoz is 
ideális kapcsolódási pontot nyújthatna, Zygmunt Bauman 
azonban nem tud eleget tenni a maga által felállított köve-

telményeknek, mivel továbbra sem vállalja nyíltan korábbi 
tetteit. Az „alkalmazott baumanológia”8 ebbôl következôen 
diszkreditálja a szerzôt. Egy hozzászóló Bauman késôbbi 
mûveibôl ráadásul „ideologikus gondolkodást” olvasott ki, 
amely „közvetlenül kommunista fiatalkorából származ-
hat”,9 továbbá – a szerzô szerint – számos publikációjá-
ban Bauman „gyógyíthatatlanul balos”. Múltja tükrében 
éppen morális következetlensége, valamint jelenlegi politi-
kai beállítottsága nyújt támadási felületet a kritika számára. 
De a témához hozzászóló mértékadóbb cikkek is utalnak 
arra, hogy „egy posztmodern szociológus, aki nincs ab-
ban a helyzetben, hogy önmagáról és a rezsimmel történô 
együttmûködésérôl számot adjon, […] nem tesz jót sem 
életmûvének, sem a szociológiának”.10 Az említett szerzôk 
úgy vélik, Zygmunt Bauman múltja miatt, de különösen 
múltjáról való hallgatása miatt elértékteleníti életmûvét, 
vagy legalábbis kiteszi a leértékelôdés veszélyének. Számos 
hozzászóló szerint Bauman mint kétes moralitású magán-
ember árnyékot vet a tudós és szociológus Baumanra, min-
denekelôtt éppen azért, mert mûveiben sokat foglalkozik a 
moralitással és igazságossággal.

Másfelôl a Guardian felteszi a kérdést: mi is a jelentô-
sége az efféle leleplezéseknek? Megengedhetô-e, hogy azok 
egy egész életet árnyékba borítsanak? – majd a cikk egészé-
ben kimondatlanul is nemleges választ sugall. A cikk szer-
zôje ugyanúgy hangsúlyozza azt is, hogy Bauman reakciója 
az állítólagos „új leleplezésekre” teljes egészében megegye-
zik filozófiájával: „Az egyetlen új tény, mondja, hogy csatla-
kozott a titkosszolgálathoz még 19 évesen, de csak három 
évre, és ezért »vállalja is a teljes felelôsséget«. Ez a válasz 
összhangban van Bauman felfogásával, miszerint a moder-
nitás tökéletes feltételeket teremtett az egyének etikátlan 
cselekvéséhez, valamint hogy a személyes felelôsség vál-
lalása és a morális cselekvés minden korábbinál nagyobb 
próbatételt jelentenek.”A német Die Zeit cikke sem kerüli 
meg a kérdést, hogy vajon létezik-e a „vezeklést és bûn-
hôdést kifejezô kapcsolat Bauman kommunista évei és tu-
dományos »fegyvereinek« megválasztása között”.11 Vajon 
felmenti-e magát Bauman, merül fel ebben a cikkben a 
kérdés, a posztmodern elméletének segítségével, melyben 
nem az egyén, hanem a történelem, „a felvilágosodás dia-
lektikája” a felelôs a tettekért? A szerzô nemleges választ 
ad a kérdésre, és utal arra, hogy Bauman legújabb mûve 
már nagyobb szerepet tulajdonít a személyes felelôsségvál-
lalásnak, és ezzel „a mû […] kritikus fényt [vet] Bauman 
életére, és […] olyan mércét [alakít ki], amelyen meg 
akar méretni”. Baumannak a cikkíró szerint ezzel a kö-
vetelménnyel tisztában kellett lennie, amint az az egyik in-
terjújából ki is vehetô. A szociológus következô kijelentését 
idézi: „Morálisnak lenni annyi, mint akut félelemben élni. 
Mert az ember sohasem lehet biztos abban, hogy mindent 
megtett, amit hatalmában állt megtenni. Mindig rossz a lel-
kiismerete. Talán többet is tehettem volna, talán nem cse-
lekedtem helyesen.” Érdekes módon, ezzel Bauman ha-

ZYGMUNT BAUMAN ESETE
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tározott kritikusai ugyanarra az eredményre jutnak, mint 
a vele szimpatizáló szerzôk: Bauman életét egyértelmûen 
életmûvén kell lemérni. Azt a kérdést azonban, hogy a szo-
ciológus tettei megfelelnek-e ennek a követelménynek, és 
hogy életének szóban forgó eseményei leértékelik-e élet-
mûvét, már eltérôen ítélik meg.

Zárásképpen meg kell állapítanunk, hogy noha a Bau-
man esete körül kibontakozó vita nem hasonlít a múlt-
feldolgozással kapcsolatos tipikus eszmecserékre, mégis 
lehetôvé teszi, hogy rálássunk a hasonló ügyek dramatur-
giájára, kérdésfeltevéseire és problematikáira. Az egyes 
cikkekben és kommentárokban rendszeresen egymásra 
hasonlító kérdésfeltevéseket, valamint a korábban meg-
jelent cikkekre történô explicit utalásokat fedezhetünk fel. 
A fejtegetések majdnem minden esetben Bauman kedvezô 
vagy, gyakrabban, kedvezôtlen megítélésére futnak ki. Még-
is kérdéses, hogy a „bûnös / nem bûnös” séma meg tud-e 
világítani egy ilyen összetett ügyet. A vitában egymás mellett 
áll tiszta forrásközlés, biográfiai kontextus, politikai jelle-
gû címkézés, valamint a Bauman mûveire történô folyto-
nos hivatkozás. A cikkek végkövetkeztetése pedig attól függ, 
hogy milyen információkat vesznek tekintetbe, és milyen 
érvelési stratégiákat követnek. 

A cikkek és érvek szembenállásában egyfelôl a lengyel-
országi kommunista múlt feldolgozásával kapcsolatos véle-
mények és megközelítésmódok széles köre, másfelôl pedig 
az állam és polgárainak múltjára vonatkozó alapvetô és ál-
talános érvényû problematikák jellege különösen hangsú-
lyos szerepet kapott. Bauman esetének sem a vitában, sem 
késôbb nem alakult ki végérvényes és egyértelmû megíté-

lése. Bírósági ítélet sem született, ahogyan az átvilágítási 
ügyekben szokott. A lengyel Wikipedián pedig a Bauman 
esetével kapcsolatos vita a szociológus életrajzának kiegé-
szítése körül folyik. Holott errôl az esetrôl nem csak a len-
gyel olvasóknak kell kialakítaniuk a véleményüket.

Fordította: Éber Márk Áron
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„Öt perc és itt vagyok” – avagy Sorin Antohi 
és a posztkommunista értelmiségi tragédiája

A történész Sorin Antohi esetét egy internetes honlapon nevezték a posztkommunista értelmiségi tragédiájának. 
A nemzetközileg elismert román társadalomtudós 2006 szeptemberében közölte, hogy együttmûködött a Securita-
téval, állítása szerint „hátrányos következményekkel nem járó” információkat szolgáltatva a szervezetnek közeli ba-
rátai politikai nézeteirôl. Antohi 19 éves korában csatlakozott az állambiztonsághoz „Valentin” fedônévvel, miután 
elmondása szerint egy jászvásári antikommunista társaságban való részvétele miatt rendôri fenyegetés és erôszak 
áldozata lett. 

2005-ben Laczó Ferencnek adott interjújában Antohi így beszélt errôl az idôszakról: 
„Szerencsémre a második legfiatalabb tagja voltam annak az alternatív jászvásári kulturális, ideológiai, politikai mi-

liônek, mely a nyolcvanas évekre alakult ki, és tagjai nálam legalább 10-15 évvel idôsebbek voltak. Nagyon vonzónak 
találtam az általuk vadul vitatott témákat, akárcsak az intellektuális-egzisztenciális stílusukat. Nem volt hasonlóan 
inspiráló és kihívást jelentô élményem, mint amilyen ebben az ún. jászvásári társaságban. Egy olyan kör, melynek 
tagjai vibráló és sokoldalú értelmiségi, társadalmi, ideológiai meggyôzôdésekkel és különbözô háttérrel rendelkeztek 
– bármely mérce szerint mérjük is.”

Ügynökmúltjának leleplezôdéséig Antohi tagja volt annak a bizottságnak, melyet a román kormány a Securitate-ak-
ták felülvizsgálata érdekében állított fel. Egyes vélekedések szerint ez a bizottság jogsértôen járt el, mivel nem hozta 
nyilvánosságra a történész aktáját. Antohi a CEU Történelem Tanszékének, valamint a Pasts, Inc. Történettudományi 
Intézetnek a vezetô pozícióját azonban nem emiatt veszítette el. A Securitate-affér után nem sokkal nyilvánosságra 
került, hogy nem rendelkezik PhD-fokozattal – habár életrajzában azt tüntette fel, hogy doktorátusát a Jászvásári Egye-
temen védte meg. Román sajtóértesülések szerint, beadott értekezés hiányában, 2000-ben megszûnt a jogvi szonya az 
egyetemmel doktoranduszként. Antohi meglehetôsen gyorsan reagált az ôt kedvezôtlenül érintô hírekre. Más szóval, 
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a nyilvánosság rendelkezésére bocsátott egy saját 
verziót a történtekkel kapcsolatban, ezzel legalább-
is mérsékelve az ilyen esetekben elharapódzó ta-
lálgatások és spekulációk jelentôségét. Ez egyebek 
mellett azt is lehetôvé tette, hogy vele szemben 
lojális kollégái és tanítványai – egy támogató levél 
formájában – szintén a nyilvánosság elôtt fejezhes-
sék ki az iránta érzett töretlen tiszteletüket. Az An-
tohival többé-kevésbé együttérzôk vélekedése sze-
rint az általa megírt kötetek bármelyike alkalmas 
lehetett volna a doktori cím megvédésére. 

Ahogy 2005-ös interjújában fogalmazott, tudo-
mányos tevékenységében az a hitvallás vezérelte, 
hogy „mindig mindent a történelmi élmények-
kel (a sajátoméival, családoméval, országoméval, 
már amennyire ez utóbbival tisztában lehettem) 
hozzunk kapcsolatba”. Hogyan hozható kapcso-
latba Antohi története az itt felsorolt élményekkel? 
Antohi nemzetközi karrierje annak a kilencvenes 
évek elején tetôzô hullámnak volt a része, ami-
kor a nyugati akadémiai szféra hihetetlenül nagy, 
a mainál jóval nagyobb érdeklôdést mutatott a 
posztszocialista Kelet-Európa iránt. Mindez nem-
csak a térség felfedezésére induló nyugati kutatók 
számára teremtett érvényesülési lehetôségeket, 
hanem  azon keleti értelmiségiek számára is, akik 
félig a szemtanú vagy tanúságtevô pozíciójából, a 
kommunizmus és a nacionalizmus örökségével 
szemben kritikus módon, és nem utolsósorban a 
nemzetközi tudományos diskurzusok ismeretében voltak képesek a nyilvános megszólalásra. Antohi szerepei – a Ke-
let-Európából jött ellenzéki tanúságtevô történész külföldön, és a múlt felülvizsgálatát szorgalmazó, felvilágosult és 
nyugatos értelmiségi otthon – maguk is különbözô megszólalási pozíciókat feltételeztek. Ezeket talán nem is tarthatta 
egybe más, csak valamiféle intellektuális karizma, mely a kimondott szót és a „szabadság kis köreit” megteremtô sze-
mélyes kapcsolatokat mindig elôbbre helyezi a kiadott publikációk és megszerzett fokozatok rideg számlálgatásánál. 
Ez a karizma – legalábbis Antohi szempontjából paradox módon – lehetôvé tette, hogy az értelmiségi a mûvészekhez 
vagy az írókhoz hasonlatosan mindig magáról is beszéljen, saját emlékmûvét is faragja, amikor közügyekkel vagy 
tudományos témákkal foglalkozik. Egyebek mellett ez a karizma óvta meg Antohit sokáig attól, hogy olyan „kisstílû” 
szempontok miatt keveredjen gyanúba, mint amilyen például a Securitátéval való együttmûködés, vagy a PhD-fokozat 
megléte. Kelet-Európában máshol is elôfordult, hogy társadalomtudósok doktori fokozat híján váltak elismertté, és az 
a bizonyos karizma, vagy valamilyen egyéb ismeretlen ok megakadályozta ennek pótlását. 

Annyi bizonyos, hogy olyanfajta tudományos pályára, amilyet Antohi futott be a kilencvenes években, a következô 
generációk már nem számíthatnak. Ma már legfeljebb csak nyomaiban találkozhatunk azzal az érdeklôdéssel, ami a 
posztszocialista átmenetet vagy az újjáéledô és újraírt kelet-európai nacionalizmusokat slágertémává tette a kilencve-
nes években. Kelet-Európa a maga új problémái ellenére – melyek sok esetben legalább olyan súlyosak, mint azok, 
amelyek közvetlenül a szocializmusból vagy a rendszerváltás tényébôl eredtek – ma már inkább normalizált vidéknek 
számít. Ebben a közegben még szükség lehet jó szakemberekre, ám az újabb generációk szemében az autentikus 
tanúságtevôk szerepét is magukra vevô guruk, és az egykor ellenzéki-nyugatos értelmiségiek ideje úgy tûnik, hogy 
végleg lejárt. Egy-egy nemzet, vagy akár az egész régió „lelkiismeretének” szerepét a fiatalabbak már nem vállalhatják 
magukra, és ez valószínûleg nem is zavarja ôket különösebben. 

A magyarországi sajtóban Antohi történetét a tanszékvezetôi székrôl való lemondásig lehetett figyelemmel követni. 
A 2006-os események után a történész körül újabb – a korábbiakhoz képest már inkább tragikomikus – botrány tört 
ki 2008 nyarán. Antohi ekkor talán már korábban is tervezett visszatérését elôkészítendô, konferenciaszervezésbe 
fogott Romániában és Németországban. Ennek során két olyan kutatóintézet igazgatójának adta ki magát, melyek 
valójában nem is léteznek. Mint arra az Antohi körüli konfliktusokkal talán legtöbbet foglalkozó román napilap, 
a Cotidianul utalt egyik cikkében, a történész valószínûleg az ôt informálisan körülvevô diáktársaságra, „miliôre” 
gondolt, ezt érthette a „kutatóintézet” elnevezés alatt. Egyes híresztelések szerint Antohi jelenleg egy németországi 
egyetemen készül doktori fokozatának megszerzésére, és a védést követôen újabb visszatérésére a tudományos köz-
életbe, egyúttal újabb kötetek publikálását is tervezi. Olyan ez kicsit, mint a Bukarest utcáin gyakran látható graffiti, 
amely Ceausescu angyalszárnyakkal övezett arcképét ábrázolja, alatta pedig ez a felirat: „Vin in 5 minute” vagyis „5 
perc és itt vagyok”.

Pulay Gergô

„ÖT PERC ÉS ITT VAGYOK”
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