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Mozgalom egyik vezetője kijelentette róla, 
hogy Hitler jelentéktelen, fiatalkorú bűnöző
nek tűnik mellette, mások pedig őt nyilvání
tották felelősnek mindazon erőszakért, pusz
tításért és elnyomásért, amelyre az európai 
hódítás következtében sor került (s amelyek
re, sajnos, Kolumbusz nélkül is minden bi
zonnyal sor került volna).

E nyilvánvalóan abszurd és történelmiet
len vádaskodások korában üdítő és tanulsá
gos olvasmány Taviani könyve. Sok ilyen lát
ványosan illusztrált, olvasmányos és mégis 
tudományos pontossággal megírt ismeretter
jesztő műre lenne szükségünk ahhoz, hogy 
hazánkban is egyre többen felfedezzék ma
guknak Amerikát. Csak abban reményked
hetünk, hogy lefordíttatásukhoz és kiadásuk
hoz nem kell megvárnunk a következő Ko- 
lumbusz-évfordulót.

Hahner Péter

A Z  „ÚJRAOLVASÁS” 
LEHETŐSÉGEI

Urs Bitterli: „Vadak” és „civilizáltak”
Gondolat, 1982. 624 oldal

Éppen tíz éve jelent meg a Gondolat Kiadó
nál Urs Bitterli könyve, amely alcíme szerint 
AZ EURÓPAI-TENGERENTÚLI ÉRINTKEZÉS SZEL
LEM- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETÉ-rŐl SZÓI. A több 
mint hatszáz oldalas munka akkoriban szolid 
tudományos teljesítménynek látszott, amely 
számos érdekes leírást, megdöbbentő adatpt, 
korabeli tudósítást tartalmazott a felfede
zések történetéről, a gyarmatosítás korai 
időszakáról, a gyarmatosítók és a bennszü
löttek történelmi jelentőségű találkozásáról. 
A könyv azon elgondolkoztató s egyben fi
gyelemre méltó kritikai érzéket és erkölcsi el
kötelezettséget mutató etnológiai, történeti, 
kultúrtörténeti kötetek sorát gyarapította, 
amelyet az ember megvásárolt, majd átlapo
zott, itt-ott beleolvasott, s végül feltette a 
polcra, mondván „most nincs annyi időm, de 
egyszer még elolvasom”. Aztán a könyv, osz
tozván a „szolid tudományos munkák” sor

sában, évekig csendesen porosodott a pol
cokon.

Ha azonban ma veszi valaki kézbe e köny
vet, meghökkenve állapíthatja meg, a szöveg 
olvasata jelentős mértékben megváltozott -  
vagy talán pontosabban fogalmazva, átalakult 
-  az elmúlt évtizedben. Mintha az egykori 
szöveg a teljes elfeledettség ellen azzal véde
kezett volna, hogy újjászületett, létrehozta 
önnön olvasatának újabb és újabb dimenzió
it. Vagy talán azt kellene mondani, míg e kö
tet Csipkerózsika-álmát aludta, összeomlott 
az a világ, amelyben megszületett, s most éb- 
resztgetésének pillanataiban a megváltozott 
világ új olvasatot követel? S ha így van, miért 
olvassuk ma másként ugyanazt a szöveget, 
mint tíz évvel korábban; hol vannak az 
összefüggések a megváltozott világ és a más
fajta olvasat között? Egy szöveg különböző 
dimenzióinak különböző időpontokban tör
ténő felfedezéséről avagy a megváltozott vi
lágnak a szöveg radikális újraértelmezésére 
irányuló kísérletéről van-e szó? E kérdések 
ma már nemcsak filozófiai dimenziókkal bír
nak, hanem számos társadalomtudományi 
diszciplínán belül -  irodalomtudomány, nyel
vészet stb. -  kérdőjelezik meg az eddigi tu
dományos gyakorlatot, s késztetik az embert 
a szövegek mibenlétének ismételt átgondolá
sára. Nincs ez másképpen a különösen az an
golszász országokban jelentős tudomány- 
történeti hagyományokkal bíró kulturális 
antropológia esetében sem. E tudomány- 
terület tradicionálisan a „primitív”, az „egzo
tikus”, azaz az Európán kívüli kultúrákkal 
foglalkozik, ezekről a kultúrákról szóló beszá
molókat, leírásokat állít elő. Ez a tevékenység 
azonban csak látszólag ártatlan szórakozás, 
valójában igen lényeges ismeretelméleti és 
morális problémák húzódnak meg mögötte. 
E problémák persze nem kötődnek kizáróla
gosan a kulturális antropológiához, hanem 
általában jellemzik azokat a tudományterü
leteket, amelyek empirikus eszközökkel vizs
gálnak más kultúrákat. Másrészt ezek a prob
lémák nemcsak a tudományos megismerés 
következményei, folyományai, hanem az em
berek közötti együttélés történetileg kialakult 
sajátosságai. Itt ugyanis az idegenség, a kultu
rális másság létrejöttének folyamatáról van 
szó; ez az a probléma, amely ott rejlik a tudo
mányos kutatás hátterében, és mélyen benne
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gyökeredzik a mindennapi életben, gyakor
latban.

Urs Bitterli könyve ennek a történeti fo
lyamatnak az első szakaszáról szól. A kora új
kornak azokról az évszázadairól, amikor a 
technikai fejlődés már lehetővé tette a távoli 
tengereken való utazást, s amikor Európa 
nyugati részéből kiindulva megtörtént a világ 
felfedezése. Az Európán kívüli földrészek fel
fedezésében érdemes a történések két szint
jét megkülönböztetni. Az egyiket azok a po
litikai-történeti törekvések alkotják, amelyek 
új földterületek elfoglalására, meghódításá
ra, valamely európai ország területének ki- 
terjesztésére irányultak, s amelyeket az „én 
találtam meg elsőnek ezt a területet, tehát az 
enyém” elvén alapuló durva hódítás jellem
zett. A másik szintet -  és ez jelenti a felfede
zések fenomenológiai tartalmát -  az egymás 
számára idegen kultúrák találkozásának ese
ménye alkotja. A fogalmazásnak ez a módja 
azonban igencsak megszépíti a valóságot, hi
szen a felfedezések, majd a gyarmatosítás tör
ténete nem egymás számára idegen kultúrák 
találkozásának, hanem az Európán kívüli 
kultúrák kíméletlen leigázásának, meghódí
tásának, az Európán kívüli világ minden to
leranciát nélkülöző elpusztításának a törté
nete. Noha a tényeken nem lehet már változ
tatni, nem árt tudatosítani, a felfedezések, Az 
EURÓPAI-TENGERENTÚLI ÉRINTKEZÉS SZEL
LEM- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETE nem egyszerűen 
a hódítás, a kalandvágy, az arany utáni haj
sza, hanem mindenekelőtt az etnocentrizmus, 
a saját kultúrához, valláshoz, világképhez va
ló tántorítatlan és merev ragaszkodás, az ide
gen kultúrákkal szembeni türelmetlen értet
lenség tragikus következményeinek króniká
ja. A felfedezések nyomán a korabeli Európa 
megrázó empirikus tapasztalatokkal szembe
sült. Kiderült, hogy a világ távoli vidékein élő 
emberek ugyanolyanok, mint az európaiak, 
ugyanakkor azonban egészen mások is. Ez a 
másság nem annyira az ott élők biológiai, fi
ziológiai tulajdonságaiban, mint inkább kul
turális gyakorlatában ragadható meg. Az 
egykorú hajónaplók, útleírások, beszámolók 
jól mutatják a felfedezők megrökönyödését a 
számukra idegen és érthetetlen kultúrák lát
tán. A rácsodálkozás, meghökkenés persze 
mindenekelőtt a „különös” kulturális jelensé
geknek, megnyilvánulásoknak szólt; ott rej

lett azonban mögöttük -  ha nem is tudato
san, de jól érzékelhetően -  a mélyebb meg
döbbenés. A kulturális sokféleségnek a föld
rajzi felfedezésekkel együtt járó észlelése 
ugyanis egyet jelentett a kialakult világkép, 
az ember antropológiai lényegével kapcsola
tos elképzelések összeomlásával. Az egymás
tól nagyon eltérő, egymás számára érthetet
len kulturális praxisok felfedezése mélyen 
megrendítette azt a felfogást, amely az em
beri létet nagyon pontosan körülírt és szigo
rúan meghatározott kulturális modellek kon
textusában értelmezte. A középkorban s a 
kora újkor nagyobbik részében az ember at
tól létezett emberként, hogy bizonyos -  tör
ténetileg persze változó és alakuló -  kulturá
lis sajátosságokkal bírt. Sőt ezeknek a kultu
rális jellemzőknek jelentős része nem is kul
turális sajátosságokként, hanem vallási, teo
lógiai alapokon álló erkölcsi normatívákként 
tételeződött. Abban a történeti pillanatban 
azonban, amikor a felfedezők híradásai nyo
mán a korabeli Európa szembesült a kultu
rális különbözőségek, a kulturális sokféleség 
tényével -  akkor ez a „világ” politikai, társa
dalmi berendezkedésének alapjául szolgáló 
világszemlélet veszélybe került. S ezáltal ve
szélybe került maga a világ is, ahonnan a fel
fedezők származtak. Ebben a helyzetben pe
dig nem kínálkozott más megoldás, mint a 
kulturális sokféleségnek, a kulturális külön
bözőségnek a világmagyarázat eddigi elveivel 
történő összeegyeztetése.

Az összeegyeztetés kifejezés persze megint 
megszépíti a valóságot. A felfedezések, a nyo
mukban járó hódítások jelentős része ugyan
is nem jelentett mást, mint a meghódított né
pek és kultúrák kiirtását. A túlélők számára 
pedig nem adatott más lehetőség, mint a tel
jes leigázottságban, elnyomásban, alávetett
ségben való élés. S ennek kapcsán nem csu
pán a polidkai, történeti leigázásról, a társa
dalmi jogfosztottságról, hanem elsősorban a 
kulturális elnyomásról kell szót ejteni. Hang
súlyozni kell, hogy a hódítók, a felfedezők 
ésszel felfoghatadan kegyedenségei nem 
pusztán a brutalitás, a műveledenség, a tu- 
dadanság következményei. Az egyes népcso
portok elpusztítása, megdzedelése nemcsak 
annak a következménye, hogy e népességek 
védekeztek a területükre behatoló hódítók 
ellen. A felfedezők, a hódítók egyszerűen
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nem tekintették embereknek a távoli konti
nenseken élőket. S nem azért nem tekintet
ték őket embereknek, mert a korabeli felfe
dezők mind „brutális gyilkosok”, vagy mo
dernebb kifejezéseket használva, fajgyűlölők, 
rasszisták stb. lettek volna. Hanem azért, 
mert az ott élők idegenek voltak, mert oly 
mértékben idegen volt a kultúrájuk, hogy ez 
az idegenség megkérdőjelezte emberi mivol
tukat. Hiszen -  amint arra az előbbiekben 
már utaltam -  a felfedezők, a hódítók egy 
olyan világból származtak, ahol az emberi lét 
kritériumai között meghatározó jelentőség
gel bírtak bizonyos kulturális szabályok, meg
nyilvánulások; az ezeket nem ismerő „lénye
ket” nem lehet embernek tekinteni (különö
sen nem akkor, ha ezeknek a „lényeknek” 
más a bőrszíne, más a szemformája, más a 
testalkata stb.). Éppen ezért kellett az újon
nan felfedezett kontinensek őslakóit kiirtani, 
illetve az életben maradottakat „átalakítani”. 
Az előbb, a kulturális elnyomás kifejezéssel 
pontosan erre a folyamatra utaltam. A felfe
dezéseknek, a hódításoknak az egyik legfőbb 
és máig ható következménye a feltárulkozó 
kulturális sokféleségnek a megszüntetése, a 
kitáguló világ kulturális egyneműsítése lett. A 
korábbi kulturális gyakorlatok tiltása, az ősi 
nyelvek, nyelvjárások elsorvasztása, a misz- 
szionáriusok minden keresztény elvet meg
csúfoló vallásteijesztése -  egyaránt ugyanazt 
a célt szolgálták: a felfedezettek kulturális le
igázását, elnyomását, az európai kultúra ha
talmának, dominanciájának biztosítását, az 
Európán kívüli népek és kultúrák ellenőr
zését. E ponton azonban fel kell hívni a fi
gyelmet ennek a folyamatnak a szimbolikus 
dimenzióira is. Észre kell venni, hogy az ide
gen kultúrák erőszakos leigázása mellett igen 
korán kialakultak a kulturális alávetés, elnyo
más szimbolikus eszközei is. Az idegen kul
túrákat primitíveknek, barbároknak vagy 
jobb esetben egzotikusoknak tekintették; e 
kultúrák hordozóit bennszülötteknek nevez
ték, a nyelvhasználat szimbolikus szintjein is 
megkülönböztetve őket az európai emberek
től. Azaz már a kora újkori felfedezések nyo
mán kialakult és megszilárdult az idegen kul
túrák felfogásának az a földrészünket jellem
ző módja, amely az idegenségről kívülről be
vezetett kategóriákon keresztül beszélt. Ez a 
beszédmód nem az idegen kultúrákról, nem

a kultúrák idegenségének természetéről, ha
nem az ezekhez a kultúrákhoz hozzáragasz
tott minősítő jelzőkről beszélt. Ily módon pe
dig maga határozta meg az idegen kultúrá
ról, a kulturális idegenségről folytatott dis
kurzust. A helyzet ellentmondásos volta jól 
érzékelhető. A felfedezők, a gyarmatosítók, a 
misszionáriusok miközben más földrészeken 
bolyongtak, vagy ismeretlen tengereken ha
józtak, a kulturális sokféleség legkülönbö
zőbb megnyilvánulási módjaival találták ma
gukat szembe; „létrehoztak”, megjelenítettek 
egy pluralizálódó világot. Az őket kibocsátó 
világ azonban képtelen volt az ennek az egy
re növekvő sokféleségnek a mentális és kog
nitív feldolgozására. Éppen ezért nem tudott 
mást tenni, mint megpróbálta erőszakosan 
•uralma alá vonni vagy legjobb esetben „do- 
mesztikálni”, azaz egyneműsíteni e sokfélesé
get. A felfedezések korának, a kora újkori hó
dításoknak, gyarmatosításnak ez -  az idegen- 
séggel való bánásmódnak a logikája -  volt az 
a szimbolikus hozadéka, amely aztán a későb
bi évszázadokban, egészen más társadalmi, 
kulturális kontextusokban is felhasználásra 
került.

Természetesen itt is történed folyamatról 
van szó; ami azt jelend, hogy az idegenséggel 
való bánásmód logikája, az idegenség társa
dalmi, kulturális kezelése -  nemcsak térben, 
hanem időben is -  folyamatosan változott, 
alakult. Míg a kora újkort inkább jellemezték 
a közvetlen és erőszakos megoldási kísérle
tek, addig a XVIII. században Európa-szerte 
meginduló modernizáció során egyre inkább 
előtérbe kerültek e folyamat szimbolikus di
menziói. A társadalmi, kulturális modernizá
ció elsősorban a funkcionális differenciáló
dásban nyilvánul meg, ami azt jelentette, 
hogy ugyanazon a társadalmon belül kiala
kultak egymástól eltérő kulturális modellek, 
életvilágok, amelyeket nem lehetett figyel
men kívül hagyni. Az európai társadalmak 
szociológiai, kulturális szerkezete a korábbi 
időszakokban sem volt teljesen egységes, a 
modernizáció mégis két lényeges szempont
ból újdonságot hozott. Egyrészt erőteljesebbé 
vált az egyes társadalmak rétegzettsége, belső 
strukturáltsága. Másrészt viszont mélyen 
megváltoztak a kulturális különbözőség meg
nyilvánulási és kifejezési módjai; nem túlzás 
azt mondani, hogy kulturális különbségek
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annyiban léteztek, illetve annyiban hordoz
tak jelentést, amennyiben a társadalom egyes 
csoportjai képesek voltak a különbözőség fo
lyamatos szimbolikus kinyilvánítására. A más 
társadalmi csoportoktól való eltérés megfo
galmazása, ennek a különbözőségnek, mint 
az adott csoportot jellemző megkülönböztető 
jegynek a mások számára értelmezhető meg
jelenítése, a saját identitásnak a másoktól va
ló szimbolikus és gyakran normatív elhatáro
lódáson keresztül történő kifejezése -  ezek al
kották a modernizálódó és egyben pluralizá
lódó társadalmakon belül a legitimáció leg
fontosabb szimbolikus eszközeit. Ennek az 
egész folyamatnak a legjellemzőbb példáját a 
népi kultúra „felfedezése” szolgáltatja. Aho
gyan a kora újkori Európa felfedezte a távoli 
kontinenseket és az ott élő „primitív” kultú
rákat, ugyanúgy találta meg a XVIII-XIX. 
századi Európa a népi kultúrát. A népi kul
túra, a nép a felfedezők számára ugyanúgy a 
„rejtélyes ők”-et jelentette, mint a hajósok és 
misszionáriusok számára a feketék, az indiá
nok vagy a hottentották. Létezett azonban 
egy lényeges különbség is. A kora újkori Eu
rópa számára az idegen kultúrák szorosan 
összekapcsolódtak a nagy távolságokkal; az 
„idegenség” nem ugyanahhoz a világhoz tar
tozott, ahonnan a felfedezők érkeztek; az ide
genség és a messzeség összetartozott. A népi 
kultúra felfedezői azonban saját társadal
mukon, saját országukon belül találkoztak 
szembe az idegenséggel. S noha a népi kul
túra falvakba, távoli országrészekbe való lo
kalizálása azt a törekvést is szimbolizálta, 
hogy az idegenséget térbelileg is pontosan 
körülhatárolhatóvá tegye -  a népi kultúra 
mégis úgy jelent meg, mint a saját társadal
mon belül létező idegen világ. Érdekes meg
figyelni az Európán kívüli világ és a saját tár
sadalmon belüli népi kultúra felfedezése kö
zötti hasonlóságokat. Ahogy a XV-XVI. szá
zadi utazók meghökkentek az afrikai vagy 
amerikai népcsoportok szokásain, viselkedé
sén, gondolkodásmódján, ugyanúgy csodál
koztak rá a XVIII-XIX. század fordulójának 
utazói a falvak lakóinak életmódjára. A XIX. 
század elejétől kezdődően azonban fokozato
san lezajlott egy mindenekelőtt Kelet- és Kö- 
zép-Európát jellemző lényeges fordulat. A 
népi kultúra egyre kevésbé szolgált az ide- 
genségnek a saját társadalmi térben való 
megjelenítésére; sokkal inkább egy eredeti,

ősi kulturális helyzet szinonimájaként tűnt 
fel. A modernizálódó kelet-európai társadal
mak szimbolikus struktúráján belül a népi 
kultúra idegenségéről annak eredetiségére, 
ősiségére tevődött át a hangsúly, s ezáltal a 
társadalom szimbolikus szerveződésének új 
mechanizmusai léptek életbe; gyökeresen át
alakult a „saját” és az „idegen” közötti vi
szony, annak szerkezete. A népi kultúra töb
bé nem mint idegen, mint egzotikus, hanem 
mint eredeti, ősi tételeződött, azaz a népi kul
túra vált a kultúrává. Ez a népi kultúra értel
mezésével kapcsolatos szimbolikus inverzió 
elválaszthatatlan a modernizálódó társadal
mak egyik legfontosabb -  és az előbbiekben 
már említett -  szervezőelvétől, a saját kultú
rának a más kultúráktól, a kulturális másság
tól való elhatárolódáson keresztül történő le
gitimálásától. A társadalmon belül fokozato
san kialakuló érdekellentétek, más társadal
mi csoportok „alávetése”, a társadalmi tér be
folyásolása, ellenőrzése olyan szimbolikus tő
két követelt meg, amelynek léte önmagában 
biztosítja az adott csoport társadalmi legiti
mációját, valamint megteremti a társadalom 
irányításának szimbolikus eszközeit. Abban a 
társadalomtörténeti pillanatban, amikor a 
népi kultúra vált a viszonyítási alappá, a mo
dernizálódó társadalomban létező egyéb kul
turális modellek hirtelen idegenekként jelen
tek meg. Ez az idegenség azonban már nem 
csupán különösséget, egzotikusságot jelen
tett, hanem az „ősivel”, az „eredetivel” való 
szembenállásként vagy legalábbis attól való 
eltérésként artikulálódott. A népi kultúra itt 
már nem csupán a lehetséges kulturális alter
natívák egyike, hanem morális tartalmakkal 
bíró és kizárólagosságot követelő struktúra. 
Az öndefiníció, az identitás megteremtése 
ezen a ponton kapcsolódott össze ellenségké
pekkel; a csoportidentitás fenntartása szük
ségszerűen követelte meg ellenségképek lét
rehozását. Látható, hogy ezen egész folyamat 
mögött az a modern társadalmakat -  számos 
vonatkozásban máig -  jellemző szimbolikus 
küzdelem rejlik, amely a „Másság” meg
konstruálásának és definiálásának hatalmá
ért folyik. Az „Idegenség”, a „Másság” létre
hozása, definiálása és szimbolikus megjelení
tése pedig azért annyira fontos összetevője a 
társadalmi/kulturális modernizálódásnak, 
mert ez a konstruálás és definiálás egyben be
hatolás a „Másságba”; azaz a saját társadal
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mon belüli szimbolikus uralom és hatalom ki
alakításának, megszilárdításának és kiterjesz
tésének az egyik eszköze.

A XV-XVII. századi felfedezések nyomán 
kialakult az „Idegenség” koncepciója, a XVIII- 
XIX. századi modernizáció pedig létrehozta 
a „Másság” elképzelését. Fontos azonban le
szögezni, hogy ezek a gondolkodásunkat sok 
tekintetben máig meghatározó kategóriák 
nem a történelmi események közveden kö
vetkezményeként, hanem elsősorban más 
kulturális helyzetek reprezentációjának kö
vetkeztében jöttek létre. A felfedezések 
annyiban eredményezték más kultúrák meg
ismerését, más kultúrákkal kapcsolatos isme
retek elterjedését, amennyiben és ahogyan a 
különböző úüeírások, naplók, beszámolók 
ezekről a kultúrákról hírt adtak. A „primitív 
kultúrák” úgy jelentek meg az európai társa
dalmak számára, ahogyan a különböző mű
fajú szövegek ezeket megörökítették. Ugyan
ez a megállapítás igaz a saját társadalmon be
lüli „Másság” esetében is. Csupán a modern 
társadalmak nem elégedtek meg úti beszá
molókkal vagy naplókkal, hanem létrehozták 
azokat a társadalomtudományi diszciplínákat 
-  mindenekelőtt a néprajzot és a kulturális 
antropológiát -, amelyeknek a feladata más 
kultúrák „objektív” tudományos leírása volt 
(illetve lett volna). Ez persze eleve megvaló- 
síthatadan feladat, hiszen egyeden társada
lomtudomány sem tud mást tenni, mint tu
dást, jelen esetben más kultúrákra vonatkozó 
tudást előállítani. A tudás előállítása viszont 
egyáltalán nem fuggeden attól a társadalmi 
kontextustól, amelyben létrejött. A tudo
mány objektivitásának, a politikai, ideológiai 
hatásoktól fuggeden társadalomtudomá
nyoknak a mítosza aligha képes eltakarni a 
tényt, a „másság” koncepciójának létrehozá
sában meghatározó jelentősége volt és van a 
társadalomtudományoknak. Elég csupán egy 
pillantást vetnünk a néprajzi és antropológiai 
leírásokra, hogy belássuk, a más kultúrákról 
szóló leírások milyen döntő módon befolyá
solták a „Mássággal” kapcsolatos elképzelése
ket; s hogy politikai, ideológiai intenciók mi
lyen szívesen hivatkoztak a más kultúrákkal 
kapcsolatos tudományos megállapításokra. A 
tudományos megközelítés legfőbb tulajdon
sága azonban az volt, hogy biztosította a ku
tatónak a kutatás tárgya feletti korlátlan el
lenőrzését; fenntartotta a kutatónak az általa

vizsgált jelenséggel, kultúrával, embercso
porttal szembeni „tulajdonosi tudatát”; meg
teremtette azon -  szubjektum és kontextus 
nélküli -  mikrokozmosz kialakításának a le
hetőségét, amelyre éppen szükség volt. 
Mindezt pedig oly módon érte el, hogy lét
rehozta a másik, az idegen kultúra kategóriá
ját, s úgy tekintett erre, mint ténylegesen lé
tező kulturális szerkezetre, azaz egyenlőség- 
jelet tett a történetileg létező kultúrák, élet
világok és az azokról szóló leírások közé. „You 
are there because I was there” -  ez az attitűd 
pontosan mutatja a tanulmányozott, a meg
figyelt kultúráknak ezt a kiszolgáltatottságát.

E helyzet feloldásában az egyedüli lehető
ség annak tudatosítása, hogy a más, az ide
gen kultúrákról szóló legtudományosabb igé
nyű leírások sem tudnak mást tenni, mint az 
adott kultúrát valamilyen szinten reprezen
tálni. Éppen itt rejlik azonban a kultúra ku
tatásának felelőssége. Hiszen azt kell(ene) 
megmutatni, hogy az „idegen kultúra”, a 
„kulturális másság” nem a tőlünk független 
„objektív valóság” megnyilvánulásai, hanem 
társadalmilag létrehozott szimbolikus kon
cepciók. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy kultúrák, kulturális gyakorlatok között 
ne lennének különbségek. Ellenkezőleg, ez a 
kijelentés arra utal, hogy a másik kultúra és 
még inkább a kulturális másság a társadalmi 
létezés eredendő sajátossága. Nincsenek -  és 
tegyük hozzá, soha nem is voltak -  kulturá
lisan homogén, egynemű társadalmak, leg
feljebb a politika, az ideológia és a tudomány 
úgy tüntette fel, mintha léteznének vagy lé
teztek volna ilyenek. A kulturális sokféleség, 
a kulturális másság történeti ténye azonban 
nem tévesztendő össze azzal a móddal, aho
gyan ez a tény reprezentálásra, megjelenítés
re kerül. A kulturális másságot, a kulturális 
idegenséget -  a felfedezések kora óta -  a tár
sadalom uralkodó szimbolikus struktúrái ha
tározzák meg; s így a „Másság” a társada
lomból való szimbolikus kizáráson alapul, a 
szimbolikus kizáráson keresztül nyilvánul 
meg. Az így értelmezett kulturális másság 
számára -  Kelet- és Közép-Európában fele
más modernizációja során különösen -  csu
pán a társadalom marginális pozíciói adot
tak, mivel a másság eredendően marginali- 
tásként értelmeződik és jelenik meg. A tudo
mány felelőssége e folyamatban elvitathatat
lan, noha nem kizárólagos. Tévedés lenne
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persze azt gondolni, hogy a tudomány meg 
tudja változtatni a világot. Kár lenne ugyan
akkor lemondani arról a meggyőződésről, 
hogy a világról, a „Másságról” lehet és érde
mes beszélni, írni, s ez a beszédmód, ez az 
írásmód ismeretelméletileg és morálisan 
egyaránt elfogadható lehet. Oly módon is 
hozzá lehet járulni egy morálisan elfogadha
tóbb világ létrejöttéhez, kialakulásához, hogy 
erről a világról megfelelő módon beszélünk. 
Ez azonban már az a pont, ahol a kultúra ku
tatásának ismeretelmélete egyet jelent a ku
tatás etikájával; ahol nem lehet az elméleti 
problémákat a moráltól, az etikától elválaszt
va kezelni. És pontosan ez, a kutatás etikai 
alapelveként artikulálódó elméleti szigorúság 
az, amire ma ebben a „felfordult” világban 
szükség van.

A mai „felfordult” világnak persze másra 
is szüksége van, és még inkább szüksége len
ne. Mindenekelőtt annak belátására, hogy az 
etnikai, vallási, kulturális, gondolkodásbeli 
különbség nem „büntetendő” cselekmény; 
hogy a kulturális másságot csupán tudomá
sul kell venni, ezzel kapcsolatban semmi más 
„teendő” nincs. A ma Európája s annak is el
sősorban a keleti része egészen más utakon 
jár. Az ezeket a társadalmakat átjáró bizony
talanság, a szegénységtől, a jövőtől való fé
lelem, a történelmi illúziók kergetése, a való
ság „érdes felületének” mindennapi megta
pasztalása kitűnő táptalaját jelenti egy sajátos 
kelet-európai „posztmodern” fundamentaliz
musnak. E fundamentalizmus s annak legkü
lönbözőbb megnyilvánulási formái a társadal
mi bajokra egyetlen gyógymódot tudnak csu
pán felkínálni, a másság, a sokféleség meg
szüntetését, a társadalom egyneműségének s 
ezzel a világ (vélt) áttekinthetőségének és el
lenőrizhetőségének szimbolikus vagy akár 
erőszakos módon történő biztosítását. Ez a 
szemlélet a társadalmakat nem arra készteti, 
hogy elfogadják és tudomásul vegyék a kul
turális sokféleséget, hogy természetesnek te
kintsék a különböző nyelveken beszélő, kü
lönböző kultúrákhoz tartozó emberek 
együttélését; hanem azt a helyzetet igyekszik 
megszilárdítani, amelyben az emberek 
együttélése, összetartozása elsősorban szim
bolikus tartalmakon alapszik, és kizárólagos 
jellegű, s amelyben a szimbolikus eszközökkel 
kialakított többség tényleges politikai hatal
mat, egyeduralmat követel s igyekszik meg

valósítani. Ez a felfogás nem tiszteli a Mási
kat, a másik embert, hiszen létezésének, ha
tékonyságának a mindenféle Másság kizárá
sa, megsemmisítése jelenti az alapját. A Más
ság elpusztítása, korlátozása azonban önma
gunk elpusztítását, korlátozását is jelenti. Urs 
Bitterli könyve vége felé a következőképpen 
fogalmazott: „Jószerivel senki sem beszél ma már 
»vadakról« és »civilizáltakról«, fejletlenekről és fej
lettekről; az ilyen túlságosan egyszerű kategóriák 
nem szoríthatók be ellentmondásokat és többrétűsé- 
geket tapasztaló világunkba. A kulturális találka- 
zások feszültsége megmaradt, és meg is kell marad
nia, ha nem akarjuk, hogy bekövetkezzék az, amit 
az utolsó nagy »gyarmati utópia« szerzője, Aldous 
Huxley T h e  B r a v e  N e w  W o r l d  (S z é p  ú j  v i 
l á g )  című művében oly nyomasztóan megjósolt: az 
utolsó ember rezervátumi élete, ha ugyan ezek a lé
nyek megérdemlik még az ember nevet.” Az em
bernek ma sincs más esélye, mint „másnak” 
maradni. Nem a másságért önmagáért, nem 
az elzárkózásért és szembenállásért, hanem 
egyedül azért, hogy „élni és boldogulni” tud
junk.

Niedermüller Péter

KONZERVATÍV 
VAGY FORRADALMÁR?

Hannah Arénát: A forradalom 
Fordította Pap Mária 
Európa, 1991. 462 oldal, 250 Ft

„A monarchia nem  a  győztesek csapásainak 
hatására, hanem ezek előtt a  csapások előtt 
omlott össze, s a  győzteseket éppannyira meg
lepte győzelmük, m int a  legyőzőiteket veresé
g ük."

(Tocqueville)

„Aki mást keres a  szabadságban, m int sza
badságot, szolgának való. ”

(Tocqueville)

Hannah Arendt könyve nem a forradalmak 
történetének bemutatására vállalkozik, s nem 
is a forradalmak általános elméletét kívánja 
nyújtani, ha egyáltalán van ilyen. írása azon
ban sokrétűsége és gyakran ide-oda kalando
zó gondolatai ellenére -  vagy tán ezért is -


