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67CHRIS HANN

A NATO expanziója és  
Eurázsia összezsugorodása

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) 2014. szeptember 
4–5-én Dél-Walesben megrendezett csúcstalálkozóját a tagállamok 
médiái visszatérően és nyomatékosan „figyelmeztető jelzésként” ér
telmezték, amely a katonai szövetségnek, Európának, sőt a nyugati 
civilizációnak fúj riadót.  A kelet-ukrajnai erőszak, amelyért állítólag 
egyedül Vlagyimir Putyin a felelős, állításuk szerint a hidegháború 
éveinek megosztottságába vetette vissza a világot. Ám amikor az 
ember alaposabb vizsgálat tárgyává teszi a helyzetet, azt látja, hogy 
Putyin propagandája kifejezetten visszafogottnak tűnik  ahhoz képest, 
hogy a leköszönő NATO-főtitkár, az USA Külügyminisztériumának 
képviselői és számos európai politikus milyen gyalázatos, uszító re
torikai túlzásokra vetemedik, ráadásul e túlzásoknak mindössze egy 
közös elemük van: keveset vagy inkább semmit sem tudnak Ukrajna 
történelméről.

Igaz persze, bármit mondjanak is a politikusok és a szakértők, 
nincs visszatérés a NATO dicsőséges éveinek megosztottságához.  
A csúcstalálkozó eseményeiről szóló tudósítások elfedték azokat a 
radikális változásokat, amelyek az utóbbi évtizedekben a globális 
politikai gazdaságtan terén végbementek, de elfedték a politikai áb
rándokban bekövetkezett alattomos változásokat is. Ebben az elem
zésben ez utóbbira koncentrálok, de mielőtt Eurázsia vitatott fogalmai 
felé fordulnék, elmondom, mi volt a személyes motivációm arra, hogy 
a csúcstalálkozót különösen nagy figyelemmel kísérjem. Cardiffban, 
Wales fővárosában születtem, a közeli Newportban jártam általános 
iskolába, ahol a szervezet vezetői találkoztak. Később a néhány mér
földre északra lévő Croesyceiliog Gimnáziumba jártam, apám a mai 
napig a közelben lakik. Amikor augusztusban meglátogattam, a helyi la
kosok kezdték megérteni, hogy a csúcstalálkozó még annál is nagyobb 
felfordulást fog eredményezni, mint a Ryder-kupáért 2010-ben ugyanitt 
megrendezett golfbajnokság. A csúcstalálkozó gyerekkori emlékeim 
egész sorát idézte fel. Eszembe jutott az 1960-as évek végének (lehet, 
hogy éppen 1968-nak, ennek  a különleges évnek a vége felé jártunk) 
egyik reggele, amikor meglepetten pillantottunk meg egy nagy lakóko
csit, ami az iskolánk udvarán parkolt. Amikor kinyílt a lakókocsi ajtaja, 
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értelmezni a lakókocsiban látható plakátokat és az általuk osztogatott 
nyomtatványokat. Azonban alaposan alábecsülték a környéken élő ha
todik osztályos gyerekek politikai tájékozottságát. Így például egyikünk 
sem akarta védelmébe venni a prágai szovjet intervenciót, ami még 
élénken élt tudatunkban, sem az 1956-os budapesti felkelés elfojtását. 
De a térképre pillantva észrevettük, hogy a Szovjetunió militarizmusa a 
szomszédos kelet-európai „szövetséges” államokra korlátozódott, míg 
a NATO-tagok szemmel láthatólag abban a hitben éltek, hogy joguk és 
kötelességük aktívan fellépni a világ színpadán Szueztől Vietnamig. 
Egyszóval, szkeptikusan fogadtuk  a lakókocsiban hozott üzenetet. 

Könnyen meglehet, hogy amikor néhány évvel később úgy határoz
tam, hogy mint szociálantropológus a vasfüggöny mögötti országokban 
végzek kutatásokat, elkésve reagáltamt erre a fiatalon megtapasztalt 
hidegháborús propagandára. Akkoriban egy bölcs angoltanárral, Mr. 
Phillipsszel beszélgettünk erről a kérdésről. George Orwell politikai 
esszéi a kötelező tananyag részét alkották az emelt szintű érettségin 
abban az évben, és persze olvastuk népszerű, háború után született 
regényeit, az Állatfarmot és az 1984-et is. Azt hiszem, többségünk 
üdítőnek találta Orwellnek a politikai nyelvhez való viszonyát, de 
akadtak köztünk néhányan olyanok is, akik kétségbe vonták, hogy a 
NATO tájékoztató nyomtatványai bármivel is tisztességesebbek vol
nának a hasonló szovjet kiadványoknál. Feltettük a kérdést: „Valóban 
lehetséges a globális politikát ennyire feketén -fehéren nézni, és hogy 
valóban létezik-e  a szabad Nyugat és  a totalitárius Kelet ellentéte?”

Természetes, az 1960-as évek óta nagyon sok változás történt. Hogy 
csak egyet említsek, a NATO a szovjet blokk összeomlását követően 
jócskán kibővült. A Celtic Manor Hotel konferenciatermében helyet 
kaptak budapesti, prágai politikusok, nem beszélve a balti államok 
képviselőiről, akiknek országai valamikor a szovjet föderáció részét 
alkották. Kétségtelen, akadtak olyan dolgok is, amelyek nem változtak. 
Most is, akárcsak az 1960-as években, él a felfogás, hogy Moszkva 
súlyosan veszélyezteti a világbékét. A Kreml vezetőjét a nyugat-eu
rópai média gyakorlatilag minden szegletében pellengérre állítják, a 
Sun éppen úgy, mint a The Economist vagy a Bild-Zeitung és a Die 
Zeit. Ma, akárcsak akkoriban, azt sugallják nekünk, olvasóknak, hogy 
ha meg akarjuk menteni a szabadság és a civilizáció értékeit, akkor 
növelni kell a katonai kiadások összegét.1

2014-ben az apropó az ukrajnai helyzet volt. Azt követően, hogy a 
legtöbb, korábban a Varsói Szerződéshez tartozó államot integrálták  
a NATO-ba és az Európai Unióba, a washingtoni és a brüsszeli politiku
sok ismételten (?) felkínálták Ukrajnának a „kedvező partneri viszony” 
kialakításának lehetőségét, amelynek végpontján a nyugati világhoz 
való kapcsolódás ígérete áll. Ennek a politikának szükségszerűen 
katasztrófához kellett vezetnie. Az Ukrajnában élő etnikai oroszok 
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ám a nagyobb számok és az összefonódó keleti szláv történelem 
miatt az ukrán helyzet erősen különbözik a baltikumi állapotoktól.  
A lakosság minden rétege megszenvedte az elmúlt két évtizedben a 
változó politikai színárnyalatokban felbukkanó korrupt vezetők uralmát. 
Az európai prosperitás ígéretének meglengetésével és azzal, hogy 
Ukrajnát a Nyugat vagy Moszkva közötti választásra kényszerítette, 
Brüsszelt terheli e katasztrofális helyzet kialakulásának felelőssége. 
Ha valóban az volna a célunk, hogy e szuverén ország határain belül 
átlátható, liberális demokrácia jöjjön létre, akkor már jóval korábban 
egyértelművé kellett volna tennünk, hogy Kijev mindaddig semmilyen 
körülmények között nem csatlakozhat a NATO-hoz, az Európai Unióhoz 
vagy egyetlen más nyugati szervezethez, amíg megállapodás nem 
születik Moszkvával hasonló integrációs keretek között. Ez az egyszerű 
megfogalmazás megkímélhette volna az esztelen fanatizmus okozta 
agóniától az ukránokat, amelyből csak az oligarchák húztak hasznot. 
A helyzet pedig lehetővé tette volna akár egy újfajta politikai egység 
megteremtését, amely egész Európát egybefogja és ahol garantálják 
a nyelvi, etnikai és vallási kisebbségek jogait. Ezzel a lépéssel ezeket 
a hidegháborús szellemeket örökre elkergethettük volna.

Ehelyett a szellemek visszatértek, és meghatározzák a politikai 
napirendet. A politikusok háta mögött álló értelmiségiek sokféle frontot 
nyitottak meg ebben az új hidegháborúban. A néhai Samuel Huntington 
azzal a kijelentésével szerzett hírnevet, hogy civilizációs törésvonal 
választja el Nyugat-Ukrajnát Kelet-Ukrajnától (Huntington 1996).  
A valóságban valóban sokféle, komplex regionális különbség létezik, de 
közülük egyetlen olyan sincs, amelyet egy ténylegesen demokratikus, 
más keleti szláv népeket is magában foglaló politikai irányzat ne tudna 
feloldani. Ehelyett 2014-ben a Nyugat egy olyan új ukrán kormány mö
gött sorakozott fel, amelynek az ukránok nagy többsége szerint éppen 
annyira csekély a legitimitása, mint az elkergetett, korábbi rezsimnek. 
Amikor pedig ezeket az előre pontosan megjósolható fenntartásokat 
Moszkvában is helyeselték, akkor erre Moszkva démonizálása volt a 
válasz. A legjobban úgy lehetne erre a folyamatra feltenni a koronát, ha 
a Nyugat magának követelné egész Ukrajnát, és a Kremlt úgy állítaná 
be, mint az összes, a liberális Európa idealizált modelljével szemben 
álló erő megtestesítőjét. 2014-ben Timothy Snyder, amerikai történész 
gyakorlatilag ezt írta a New York Review of Booksban és más, hason
lóan befolyásos európai lapokban. Azt állítja, hogy a nyugati populista 
pártok, mint például az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UK 
Independence Party) és a francia Nemzeti Front (Front National) az 
autoriter Oroszország ötödik hadoszlopai. Így tehát az a szavazat, amit 
Nigel Farage vagy Marine le Pen kap, valójában Vlagyimir Putyinra 
leadott voks; arra a Putyinra, akinek „Eurázsia”-víziója mindannak 
antitézise, amit a civilizált európaiak képviselnek (Snyder 2014).
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nek, akik a különböző régiók jelenkori erkölcsi földrajzát a kelet-európai 
határoknál sokkal tágabbra terjesztik ki; egyébként a kelet-európai 
országoknak jól ismert szakértője. Mi ez az eurázsianizmus, amelyet 
Snyder egyetlen elegáns mozdulattal  – amivel minden bizonnyal 
Orwellt is lenyűgözte volna – a populista és neofasiszta nyugat-eu
rópai mozgalmakkal hoz közös nevezőre? Fehéroroszországgal és 
Kazahsztánnal együtt Putyin nemrég (bár hosszas vajúdást követően) 
létrehozta az Eurázsiai Gazdasági Tanácsot, amiről eddig a nyugati 
média alig vett tudomást. Ebben nincs semmi meglepő, hiszen az új 
szövetségben érintett népesség számát, GDP-jüket, kereskedelmi 
forgalmukat tekintve messze elmaradnak az Európai Uniótól, Kínáról 
már nem is beszélve. De manapság a médiának és a Snyderhez ha
sonló elemzőknek köszönhetően Eurázsia fogalmát egyre szélesebb 
körben használják. E fogalom váratlanul támadt jelentősége hívta elő 
emlékezetemben a croesyceiliogi érettségi-előkészítő történelem
órákat, amelyeket két tanár tartott: a brit történelemet Mr. Watkins, 
az európai történelmet pedig Mr. Thomas tanította. Az utóbbi óráin 
tanultunk egy keveset az olasz reneszánszról és a II. Fülöp korabeli 
Spanyolországról, de egyetlen szót sem hallottunk Európa azon régiói-
ról, amelyek történetesen a vasfüggöny mögött helyezkedtek el; igaz, 
Ázsia története is kimaradt. Nem emlékszem, hogy akár csak egyszer 
is hallottam volna Eurázsia fogalmáról. Csak sokkal később botlottam 
bele antropológusok, régészek, szociológusok és világtörténészek 
műveiben (Hann 2014b).

De ezen  olvasmányaimat megelőzően  egyszer sem jutott eszem
be, hogy Eurázsia mást, többet is jelenthetne, mint egy óriási enti
tást, amely Európát és Ázsiát is magában foglalja (és mint később 
tapasztaltam, a legnagyobb jelentőségű elemzésekben ideszámítják 
még Észak-Afrikát is, vagyis a fogalom nem kizárólag földrajzilag 
meghatározott egységet jelöl). Európa és Ázsia egyenrangú „kon
tinensekként” való felfogása az utóbbi évtizedekben széles körben 
elfogadott álláspontként a nyugati világszemlélet etnocentrikus sarkkö
vét alkotta. Az amalgám Eurázsia-fogalom kiigazítja ezt az előítéletet, 
mivel az egész régió kölcsönös, a bronzkori civilizációs forradalomtól 
fennálló egymásrautaltságát és alapvető egységét fejezi ki (szemben 
az amerikai kontinensekkel, Afrika Szahara alatti részével és Óceá
niával). Mára azonban ezt az elméleti igazságot elvetették azok, akik 
leragadtak a hidegháborús időszak közepén és meg vannak győződve 
a Nyugat kivételes mivoltáról. Ezek a nyugati szakértők egy szűkebb 
Európa-fogalmat részesítenek előnyben, amelyet nagyrészt az orosz 
nacionalizmus zavaros áramlataira alapoznak, és így démonizálják 
Oroszországot.2 Ez a kiüresedett fogalomhasználat egyre inkább teret 
nyer a tudományos nómenklatúrában és a nyugati akadémiák kutatási 
programjaiban is, ahol számos tudós Eurázsiát manapság elsősorban 
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orosz és ukrán sztyeppék, keleten pedig Mongólia határol.3

Egyszóval, a civilizációs különbségek figyelembevételével kiigazított 
egység hosszú életű történetét manapság rövid életű manicheánus 
politikai aduval ütik le (az eredeti manicheusok a később „selyemútnak” 
nevezett civilizációs áramlások kiváló példái). Nemzeti történelmükből 
adódóan az új NATO-tagok némelyike érthetően érzékeny az ortodox 
eurázsiai civilizációról folytatott vitákra. Ezek a tagállamok sokkal 
lármásabban oroszellenesek, mint a régiek. Mivel posztkommunista 
elitjeik szívesebben vonzódnak Washington, mint Párizs vagy Berlin 
felé, könnyen lehet, hogy Európában egyfajta ötödik hadoszlopként 
tekintenek rájuk – hasonlóan ahhoz, ahogy Snyder elemzése a 
szélsőjobboldali pártokban Putyin politikai támogatóit látja. Ezeknek 
a vezetőknek társadalom- és gazdaságpolitikáját erős szocialistael
lenes reflexek befolyásolják: ahol csak lehet, ösztönösen előnyben 
részesítik a piaci elvek felerősítését. Ezeket az eliteket jobban vonzzák 
az egyesült államokbeli Tea Party eszméi, mint az 1945 utáni nyugat-
európai megállapodások szellemisége, amelyeknek szociáldemokrata 
felhangjai voltak. Ezek az elitek ünneplik a Thatcher utáni Nagy-Britan
niát mint a keynesi elvek  – melyeket korábban az britek elsőként al
kalmaztak – legenergikusabb elárulóját. Nagy-Britanniához hasonlóan 
Lengyelországban is sok politikus akad, aki az észak-atlanti szabad 
kereskedelmi övezet várható gazdasági hozamát arra használná föl, 
hogy ennek az atlantista területnek a megnövekedett védelmi kiadásait 
finanszírozza – inkább, mintsem a jóléti kiadásokat és a társadalmi 
egyenlőség biztosítását.

A történelmet értő, előretekintő vezetők, akik fontosnak tartották 
Nyugat-Európa 1945 utáni eredményeinek megőrzését, minden bizon
nyal egymástól jelentősen különböző politikai vonalat követnének. Miért 
hívták meg Porosenkót Newportba, miközben Putyint nem hívták? 
Örömmel láttam volna egy olyan newporti nyilatkozatot, amelyben a 
részvevők elkötelezik magukat amellett, hogy egy időben és egyenlően 
tárgyalnak Kijevvel és Moszkvával. A keleti szlávok két történelmi 
fővárosának bevonásával az Európai Unió végre az egész kontinenst 
átfogná. Természetesen Európa egyesülése csak az első lépés lenne. 
Nem szabad elfeledkeznünk ennek az elképzelt kontinensnek mester
séges jellegéről, és világtörténelmi kontextusba kell helyeznünk. Ez 
a kontextus pedig Eurázsia, nem pedig az észak-atlanti régió. Ám ez 
a NATO-csúcstalálkozó nem foglalkozott Eurázsiával, még kevésbé 
a jelenlegi világtörténelmi helyzetünkkel. Mindez csak újabb példája 
volt annak, hogy Nyugat-Eurázsia elitjei mennyire élvezik, ha szűk 
látókörű, atlanticista cselszövésekben összejátszhatnak a hozzájuk 
hasonló washingtoni körökkel.
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Közvetlenül a csúcstalálkozó után a megkönnyebbülés érzése volt 
általánosan jellemző. A leköszönő főtitkárnak (nem tévesztendő össze 
egy régi vágású, szovjet stílusú főtitkárral) még sikerült tető alá hoznia 
egy megállapodást egy új, gyorsreagálású katonai egység felállításáról 
Kelet-Európában. Érvényben maradnak az Oroszország elleni szank
ciók, melyek szükség esetén tovább szigoríthatók. A kommentátorok 
általában egyetértettek abban, hogy Angela Merkel józan figyelmez
tetése nélkül az oroszellenes lépéseket még tovább fokozták volna. 
Az alapvető polarizálódás egy szikrányit sem változott. Mihelyt Kelet-
Ukrajnában vége a tűzszünetnek, újra felerősödik a nyomás, és Orosz
országot „eurázsiai” partnereivel együtt még erősebb elszigeteltségbe 
kényszerítik. Ismét napirendre kerül, hogy Ukrajna kapjon teljes jogú 
NATO- és EU-tagságot. A Nyugat terjeszkedése Eurázsia határozott 
zsugorodását jelzi majd, mivel a régi tudományos szóhasználatot ho
mályosnak minősítik, és inkább Alekszander Dugin fogalomhasználata 
kerül a tudományos érdeklődés fókuszába.

Meglehet, jövendő történészek Nyugat-Eurázsiában (de akár még 
jelenkori megfigyelők is a világ más tájain) ezt a hosszadalmas, zéró 
összegű játszmát egyfajta szánalmas mellékhadszíntérként értékelik 
majd, ami hosszú távon semmiképp sem tudja megakadályozni a 
globális hatalom súlypontjának elmozdulását Peking felé, sőt még 
akár fel is gyorsíthatja ezt a változást. A nyugati elitek által kiagyalt 
orwelli, Moszkva-ellenes összeesküvésekre, amelyeket kétes hitelű 
titkosszolgálati adatokkal alapoznak meg, hamarosan úgy tekintenek 
majd, mint egy már meghaladott világrendszerhez történt irreleváns 
visszalépési kísérletekre. Ha az EU vezetői meg akarják őrizni, illetve 
terjeszteni kívánják az 1945 utáni társadalmi megegyezés képviselte 
értékeket Nyugat-Ázsiában, akkor Ankarának (Törökorország már 
régóta NATO-tag, de még nem tekintik eléggé szalonképesnek az 
EU-tagsághoz), Pekingnek, Kairónak, Delhinek, Hanoinak, Moszk-
vának, Teheránnak és Tokiónak kellene inkább „udvarolniuk” – nem 
pedig viszályt szítani ellenük. Mezopotámiától – amely napjaink másik 
megoldatlan válságzónája – kezdődően egészen máig Eurázsia civi
lizációinak hosszú, közös tapasztalatuk van abban, hogyan kezeljék 
a társadalmi egyenlőtlenségeket és hogyan fékezzék meg a piacokat 
úgy, hogy azok a humán gazdaság érdekeit szolgálják. Manapság ezt 
akarja az eurázsiai lakosság döntő többsége. Mert mindenféle, köz
tük lévő különbség ellenére ezek az országok erős hagyományokkal 
rendelkeznek a társadalmi befogadás, a jóléti politikák támogatása 
terén, s ez a hagyomány elméletileg kiterjeszthető e régió egészére 
(Hann 2014a). 

Egy ilyen Eurázsia megteremtése lehetővé tenné a NATO gyors 
feloszlatását és óriási energiákat szabadítana fel, amelyeket a jólét 
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73fenntartására és a globális környezet megóvására fordíthatnánk. 

De miért tart olyan sok európai vezető éppen az ellenkező irányba? 
A média jelenlegi kommentárjai közül az képviseli a legperverzebb 
álláspontot, amely burkoltan azt állítja, hogy az ukrajnai vérontás, 
bármennyire tragikus is az ukránok számára, mégiscsak magasabb 
rendű célt szolgál: az európaiak egységes kulturális indentitásban 
való egyesülését.

Ezek a problémák már nem lehetnek a mostaninál sürgetőbbek. 
Akarjuk-e, hogy Kína folytassa az utóbbi időben indított kezdemé
nyezéseit, hogy kiterjessze az egészség- és nyugdíjbiztosítást óriási 
lakosságának egészére, és hogy az Eurázsia másik végén érvényben 
lévőkhöz hasonló munkajogi és környezetvédelmi előírásokat érvénye
sítsen? Vagy hagyjuk, hogy a globális kapitalizmus hatalma tovább 
erősödjön, és így kizárólag a piaci logika határozza meg jövőnket? 
Ha Kelet- és Dél-Eurázsiának nem Brüsszel fog „udvarolni”, hanem, 
néhány év múlva, egy Tea Party-elnök a Fehér Házban, akkor a nyu
gateurázsiai fejlett jóléti államok szétesése tragikusan fel fog gyorsulni.

Jegyzetek

1  Ennek és a többi általánosításomnak alapját a francia, angol és német nyelvű, 
a csúcstalálkozót megelőző hónapokban megjelent többnyire „minőségi” la
pok vagy weboldalak adják. Orwellnek lehetne némi terepmunkája a források 
nyelvezete vizsgálatával. Az elektronikus média sok új lehetőséget kínál a 
színlelésre és az álszenteskedésre, ám ugyanakkor új területek nyílnak azok
nak az alternatív nézőpontoknak, amelyeket a fősodor tömegkommunikációja 
elhallgat. Így például röviddel a csúcstalálkozó előtt egészen fellelkesített egy 
írás: Memorandum for Angela Merkel volt a címe. Írói már inaktív amerikai 
hírszerző szakemberek voltak, akik azt hangsúlyozták, hogy mint Irak ese
tében, amikor a korábbi elnök, George W. Bush elrendelte az USA-inváziót, 
úgy a mostani amerikai vádakat alátámasztó, oroszellenes vádak is nagyon 
gyenge lábakon állnak vagy inkább teljességgel hihetetlenek.

 Lásd még Karelvan Wolferen elemzését az általa „atlantizmusnak” nevezett 
ideológia növekvő veszélyeiről. Ezen szerzők egyike sem vádolható azzal, 
hogy elvakult lenne vagy hízelegni akarna a Kreml  urának.

2 A nyugati médiában ezt a vonulatot a The Economist tudósításai vezetik. 
Lásd például a 2014. július 24-i számot, amelyben Putyint „hatalmas megté
vesztő hadműveletekkel [epic deceit]” vádolják. A szeptember 4-i számban, 
a walesi csúcstalálkozóval egy időben, Alekszander Duginról rajzoltak port
rét. Az olvasók értesülhettek arról a rémítő információról, hogy az „ortodox 
eurázsianizmus” legismertebb szószólója számára még Putyin is feltűnően 
képtelen felnőni az orosz nép vezetőjének történelmi  elhivatottságához.

3 Így például 2010-ben az amerikai tudósok legjelentősebb regionális kutatási 
szervezete, amelyet korábban Szláv- és Kelet-Európai Kutatási Társaságnak 
neveztek, és azzal a régióval foglalkozik, amelyik többé-kevésbé egybeesik 
a korábbi szocialista országok területével, új nevet kapott, ez lett A Szláv-, 
Kelet-Európai és Eurázsiai Kutatási Társaság.
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