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A TÁVOL TARTOTT GLOBALIZÁCIÓ
Rüdiger Safranski: Mennyi globalizációt
bír el az ember?

A német bölcseleti esszéíró, Rüdiger Safranski
újabb, magyar nyelven is hozzáférhető írása af
féle szellemtörténeti "útleírás", gondolati előké

szítése annak a felhívásnak, melyet a szerző e
történet ma élő alanyaihoz intéz: ideje immár
kellő gondolati és egzisztenciális távolságot ké
pezni a globalizmusnak nevezett eszmekultú
r ával, illetve azzal a reális világ- és emberformá
ló eseménytörténettel, amelyet globalizációként
tematizálunk. Hiába az ellenállhatatlan és kény
szerű sodortatás érzete, melyet világunk jelen ál
lapota kelt az emberben, pusztán már egy jelen
ség megértésének a lehetősége is olyan távolság
teremtő viszonyulásmódot feltételez, amelyben
az ember lényegi szabadsága ad hírt magáról.

Noha zavarban vagyunk a ma történései irá
nyainak és a vil ágállapot jellegzetességeinek
egyértelmű megítélhetőségét illetően. Egyálta
lán miként tematizálhatók, értelmezhetők és ér
tékelhetők az Európából induló és immár glo
bális érintettséggel zajló átalakulási folyama
tok? Maga a "globalizáció" - vagy akár a "mo
dernizáció" - kifejezés is felettébb homályos,
mivel a különböző társadalomtudományi para
digmák eltérő módon, k ű l önböző tudományel
méleti meggondolásoktól indíttatva, más-más
szempontból (például társada lom-, gazdaság
vagy kultúrtörténeti, történeti-antropológiai, tör
t énetí-szociológiai, közjogi-politikai etc.), más és
más fogalmi készlettel, sőt eltérő értékhang
súllyal elemzik azokat a történelmi folyamato
kat, amelyek a tradicionális közösségek, hozzá
vetőlegesen a középkor rendi életformájának
felbomlásától napjaink új társadalmi képletei
hez, immár globális világrendszernek nevezhe
tő új humán élet-forma létrejöttéhez vezetnek.
Elgondolkodtató tehát az a puszta tény is, hogy
e saj átos. ma is zajló történelmi folyamatnak (fo
lyamatoknak) hányféle recepciója létezik. A je
lenkorban élő ember - és egyben a hozzá ren
delt és általa képzett világ - megértési horizont
jának átvilágítására oly módon is kísérletet tehe
tünk, ha nem kizárólag összehasonlítjuk azt rég
múlt idők paradigmatikus, ugyanakkor a jelen
nel bizonyos szellemi kontinuitást is felmutató
értelmezési teljesítményeivel, hanem - feltéte
lezvén az ember gyökeres mássá válásának lehe
tetienségét - rákérdezünk a történések minden
kori alanyának antropológiai lényegére.
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Az önmeghaladásra képes és önmaga kínzó
problematikusságára ráébredő valóság az általa
rettegett természetből, mely természet magát az
embert nem köti meg a maga értelem nélküli
egyértelműségével, életvil ágának otthonos ke
reteit biztosító kultúra világába lép át. E meg
művelt, az értelmes egyértelműség biztonságá
val tehermentesített második természet képezi
az ember értelmezési horizontját és azonos
ság-tudatát. A kultúra azonban kettős aTCÚ jelen
ség, a remélt, ám önmagának határait fel nem is
merő mindent tudás és mindenre való képesség
nem csupán lebéníthatja az embert, hanem egy
ben tragikus végzet forrásává is lehet. Oidipusz
példája analóg lehet a technikai kor emberének
helyzetével, ki olyan tudásteljesítmények birto
kosa, melyek alkalmazása elemi pusztító erőként

hathat, és talán hat is függetlenül attól, hogy ki
fejezetten tudnunk róla vagy sem.

Egy értelmezési horizont mint eszmekultúra
azonban könnyen érdekvezérelt ideológiává
szilárdulhat, ami lehetetlenné teszi az autenti
kus emberi létezés lényegét képező öntransz
cendenciát, melynek egyik oldalán egy norma
tív értékrend világos artikul áci ója, másik olda 
lán az ezzel összevethető tényleges emberi lét
helyzet és világálIapot megértése áll. Ilyen ha
tást indukáló ideológiaként jellemzi Safranski
az újliber ális, antinaeionalista és bizonyos, a
jövő fenyege tettségét hirdető gondolatkörök
egyvelegéből összeálló globalízrnust.' A faktu
alitás torz leírásában és a normatív értékek ha
mis beállításában a földi világ-élet az egysége
sülés felé tart, és minden homogenitása ellenére
az értékek tág körét érvényesítve teljesedik.
Noha a gazdasági haszonérték hegemóniájára
alapozott versenyszellemű életgyakorlat épp
hogy súlyos egyenlőtlenségeketés különbsége
ket képezve újra-feudalizál egyes térségeket.
Ahogy tévedés azt hinni, hogy a gazdaságilag
és technikailag egységesülő ért ékmonista vil ág
által ténylegesen érvényesített stratégiai ésöko
nómiai imperatívuszok nem hagyják érintetle
nül a különbözö nemzeti és egyéb életvilágok
szellemi és kulturális, számukra létmeghatáro
zó autarkiáját. Egy bizonyos szempontból tört é
nő homogenizálódás (és az ezzel együtt járó
globális problémák kezelési eljárása) nem feltét
lenül jár együtt ökumenikus célokként értelme
zett morális értékek (például az egyetemes szo
lidaritás) érvényesítésével. Bármiféle háború 
legyen az "igazságos" vagy sem - az embert
szelídítő kultúra levetésével jár együtt!



Safranski feltételezése értelmében az ember
ben két olyan antropológiai igény - az egy
ség-tudat (az azonos valakihez való tartozás) és
a különbség-tudat (az idegen valakitől való
különbség) létmeghatározó konstituense - mű

ködik, amelyek érvényesítése nélkül önmaga
identikus önmeghatározása lehetetlen. A felvi
lágosodás-korabeli történelemfilozófiákban 
ahogy a bábeli toronyépítők szívében is - ott
kísértett az emberiség egységének álma, aki af
féle kollektív alanyként át tudja törni a történe
lem kiszámíthatatlan sorsszerűségének hatal
mát, és az azonosság minden különbséget meg
szüntető tudatában egyetlen irányt, adva képes
azt cselekvő irányítása alá vonni. Am a mással
való azonosság tapasztalata az emberi önelsajá
tításnak és önismeretnek pusztán egyik oldala,
amely lehetetlen a mástól való elidegenedés,
külön-választás (ki-válás) élő tapasztatának hiá
nyában. A barbár egy számomra érthetetlen
nyelvet beszélő és egy más élet világában moz
gó ember, aki idegensége által önmagammal
ajándékozhat meg.

Ha van valami eszmei-antropológiai oka a
világban tapasztalható szelídítetlen ellenséges
kedésnek és a háborúnak - túl azon a termé
szetes félelmen. amely az időben történő ön
megőrzés veszélyeztetettségének tudatán ala
pul - az éppen az ember elismerési igényeinek
(mással való azonosságának és mástól való kű

lönbségének tudatából eredő identitásának) el
utasításából ered. Kultúra kérdése, miként le
hetséges az így keletkezett indulatok belső és
külső szelídítése. ám egyre több kétség merül
fel arra vonatkozóan, hogy a demokratizmus, a
nyilvánosság és az ökonómiai racionalitás érté
keire alapozott életforma önmagában efféle sze
líd keretet biztosíthat. Ugy egy a homogenitás
felé (az önmeghatározás igénye az egység felől),

mint a heterogenitás (az önmeghatározás igé
nye a különbség felől) felé hajló életvilágnak,
amennyiben önmeghatározásra képes emberek
lakják, egyre nagyobb feszültségekkel kell szá
molnia. Aki a felnyíló tapasztalati egész-hori
zont tapasztalati gazdagságában eleve mindun
talan önmagát keresi és találja - ahogyan a
technikai világ embere, ki leszámolt Isten
transzcendenciájának abszolút másságával. és
önmagát saját maga által alkotott mű-tárgyak

kal berendezett világba állítja -, az egyre ke
vésbé képes észlelni azokat az önazonosságát
képező tartalmakat és kérdéseket, amelyek ön
magának mástól való különbségében és máshoz
való hasonlóságában adódnak.

A nyugati ember élet- és tapasztalatvilága
drámai módon átalakulóban van. Hagyomá
nyos kötődései oldódnak, tapasztalatfajok szűn-
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nek meg, új tapasztalatfajok képződnek, egyes
tapasztalatformák ugyanakkor - a technikai
médium eszközrendszerei által - közvetetté
lesznek. A térben és időben távoli, korábban
közvetlenül soha semmilyen formában nem
adott világtartományok, de hagyományos él
ménytapasztalatok is érinthetetlen-idegen, de
legalábbis közvetett közelségbe kerülnek. A fo
gyasztói kultúra "sivatagos" egyformaságú éle
tet képez, elvi elkötelezettséget hirdet bizonyos
alapértékek mellett, melyek egyike, a tolerancia,
kizárja a különböző és egymással divergenciá
ban álló értékvilágok abszolutizálhatóságát,
ugyanakkor a praxis élő éthosza éles ellentétet
képez a felmutatott értéktételezésekkel. Ahogy
Safranski fogalmaz, nem a globális felelősség

szül helyi cselekedeteket, hanem a partikuláris
érdekkövetés okoz globális következményeket.

Erthető, ha az ekként beálló tájékozódási za
var nem csupán az egyén érték- és azonos
ság-tudatára van hatással, hanem az ember cse
lekvő életgyakorlatát is különös nyomás alá he
lyezi. A világos érték- és azonosságtudat képez
né ugyanis azt a kulturális "szűrőrendszert",
amely a feldolgozhatatlan mennyiségben áram
ló élményt ,és információingert szelektív módon
rendezné. Eppen ez lesz azonban sérülékennyé.
Az eredmény egy átfogó értelmezési horizont
egyértelműségétnélkülöző, passzív és szétszórt
állapotba kerülő, kultúra-képzésre és aktív ön
transzcendenciára képtelen személyi valóság.
Azt feltételeznénk, minél többet tudunk, annál
biztosabban tervezhetjük cselekedeteinket és
uralhatjuk az életgyakorlatot. Am részleges tu
dásunk roppant módon való sokszorozódásának
ellenére a cselekvés-végrehajtás egyértelműségi

háttere egyre szűkül. Az áttekinthetetlenné váló
globális egység élet-rendszerébe kényszerülő

nyugati (vagy a nyugat által formált és in-for
mált) ember egyszerre érzi saját tette hatásta
lanságát, és egyszerre retteg a tett által keltett ha
tástól; gyakorlati élete visszaeshet az óvatos
vagy erőtlen tehetetlenségbe, és válhat ugyanak
kor az ellenállhatatlan gátlás-talanság forrásává.

Ennek oka: a cselekedet mint olyan immár
nem kizárólag egy közvetlen életvilágba ágya
zódik a maga egyértelműségével, hanem köz
vetett hatásmechanizmussá alakul. Ezzel fel
bomlik a cselekvő és az érintett közötti koeg
zisztencia, és - Safranski szavaival élve - affé
le "távolsági etika" jön létre. Nem lehetséges,
vagy nem kell a szemébe néznem annak az ide
gen személynek. akit élhető jövővel ajándéko
zok meg, ám annak sem, akit távolról vezérelt
gombnyomással pusztítok el. Egy személytele
nedő és uniformizált életgyakorlatban a felelős

ség áthárításának gyakorlata könnyen negatív



normává lehet. Ennél súlyosabb probléma
azonban, hogy az ilyen jellegű elszemélytelene
dés az egyedül maradó embert az önmaga sze
mélyéről való kizárólagos gondoskodás beállí
tódásába hajtja, de legalábbis befelé fordítja,
amely önmagába-fordulás, mint Hegel utal rá,
egy felismert érték külső érvényesítésérőlvaló
lemondásból eredően felelőssé tesz a világban
tapasztalható negativitásért (például a konkrét
éthosz hiányáért).2

Am felelős ezért az az ideológia is, amely a
kék bolygó életformái fenyegetettségének és ré
mületes jövőjének tudatát folyamatosan közve
títi. Ha az értelmes jövő perspektívája mint a
cselekvő élet legfontosabb képző eleme felszá
molódik, akkor a bizonytalan elhatározottság és
az elerőtlenedő teleologikus aktus közötti dina
mikus összefüggés végképp leáll. Es a tényle
gesség elől pánikszerűen vagy észrevétlenül
menekülő ember elveszíti annak lehetőségét,

hogy egy nemzeti vagy egyéb hagyományokba
illeszkedő közösség tényleges életvilágában
olyan otthonra leljen, amely felelős önkiteljesí
tésének belátható kereteivel szolgál.

Jóllehet a profán világtörténelemnek nincs
olyan világosan megadható célja és iránya, aho
vá az egységes emberiség majdan hazaér, az
egyes embernek van története. Ez a történet kí
nálja fel annak lehetőségét és egyben egyre sú
lyosabb kényszerét, hogy kellő "egzisztenciális
ítélőerő" segítségével kiművelje a maga emberi
minőségét, mely minőséget a globalizáció leg
alább annyira fenyegetheti, mint amennyire ki
teljesítheti. Elóbb azonban felelős távolságban
kell gondolkodnunk, majd döntenünk felőle.

Egy ilyen döntés mindig jövőt ígér, legyen e

jövő bármiképp fenyegetett vagy áttekinthetet
len. A fenyegetettség eredője azonban az önma
gát szelídíteni képtelen ember maga. (Ford.
Györffy Miklós; »Mérleg sorozat", Európa Könyv
kiadó, Budapest, 2004)

MAKAIPÉTER

'A haladónak ítélt kor patológiáira figyelmezető
- a társadalomtudományok teoretikusaitól jövő

vagy empirikus forrásokból származó - jelzések
világosak. Gondolhatunk itt a gazdasági hatékony
ságot követő technológiai civilizáció által kitermelt
globális ökológiai válságra, a társadalmak - a kul
turális reprodukció, a szociális integráció és a szo
cializáció folyamataival jellemezhető - újraterme
lődésének zavaraiból eredő válságjelenségekre; a
tradicionális és koherens értelmezési teljesítmé
nyek összeomlásából eredő értelemvesztésre; a kol
lektív identitások elbizonytalanodásából, az elide
genedett szociális viszonyokból eredő társadalmi
anómiákra, illetve a személyiség szintjén jelentkező

lelki betegségek megjelenésére; az önálló, demok
ratikus participáción alapuló államstruktúrák legi
timációjának elvesztésére és ezzel párhuzamosan
az ökonómiai-igazgatási rendszerek nemzetállami
határokat meghaladó terjeszkedésére; a világgaz
daság irányítását uralma alá vonó multinacionális
vállalatokra; a harmadig világ diszharmonikus tár
sadalomszerkezetére, az életesélyek egyenlőtlen el
osztását mutató, emberhez méltatlan életkörülmé
nyekre; a túlnépesedés veszélyére ... etc. A legfőbb

probléma azonban az, hogy nehezen látható át, mi
ként fordítható át e különlegesen veszélyeztetett vi
lágra vonatkozó tudásunk a gondoknak az életgya
korlatban történő, hatékonyan orvosló kezelésébe.

2Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A jogfilozófia
alapvonalai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971, 138
139. §.
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