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Kultúra és nemzettudat 

A román értelmiség identitás-problémái 
a két világháború közötti időszakban 

I. Bevezetés 

A két világháború közötti román szellemi élet megítélése sokat változott az 
elmúlt évtizedekben, illetőleg 1990 után. A balos, dogmatikus szemlélet eleinte 
túlértékelte a baloldalhoz közelálló — marxista vagy marxizáló — áramlatok 
és gondolkodás jelentőségét, ezzel párhuzamosan pedig megbélyegezte és kitil-
totta a kultúrából azokat az írókat és filozófusokat, akiknek életműve így vagy 
úgy, kisebb vagy nagyobb mértékben rokonságot mutat a jobboldal eszmevilá-
gával. A tilalomnak és a kirekesztésnek ez a kategorikus álláspontja a hatvanas 
évek közepétől fokozatosan oldódni kezdett, ami döntően két okra vezethető 
vissza. Az első: amilyen mértékben gyöngült a dogmatizmus kezdeti, importált 
változatának vehemenciája, olyan mértékben támadt föl és erősödött a nemzeti 
kultúra érték-megőrző, érték-restauráló törekvése. Ha engedmények árán is, e 
törekvés rendre visszahódította az irodalmi köztudat és nyilvánosság számára 
— részben vagy egészben — Lucián Blaga, Mircea Eliade, Emil Cioran és 
mások életművét. A másodikként érvényesülő ok: szinte ugyanabban a perió-
dusban, a hatvanas évek második felétől kezdődően a hivatalos pártideológia 
olyan új ötvözetbe olvasztotta a marxizmus bizonyos dogmáit és a hagyomá-
nyos nacionalizmus tételeit, hogy azzal vagy implicite elfogadottá, szalonké-
pessé tette ezt a nacionalizmust, vagy nyíltan, minden megszorítás nélkül 
integrálta azt. E művelet kettős, részben érték-inditékú, részben ideológiai 
célzata mindmáig egyik előidézője azon ellentmondásoknak, amelyek a két 
világháború közötti román szellemiség vizsgálatát és megítélését kísérik. 

Ami ugyanis 1990 óta végbemegy, az a két világháború közötti szellemiség 
teljes, minden felsőbb ellenőrzéstől mentes restaurációja, illetőleg kritikai 
feldolgozása. Ekként mindenekelőtt korábban tiltott vagy cenzúrázott szöve-
gek, életművek módszeres, csonkitatlan újraközlése vagy nyilvánosságra hoza-
tala. Másodszor: szinte szünet nélkül zajló vita a művek és szerzőik értelmezé-
se, akkori és mai üzenete körül, beleértve azt is, ahogyan mindez összefügg a 
modern Románia történelme és politikatörténete nagy csomópontjainak újra-
gondolásával, kapcsolódásával a mai és holnapi Románia társadalmi és kultu-
rális opcióihoz. Harmadszor: az előző évtizedek torzulásaira való ellenhatás-
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ként Kelet-Közép-Európa más országaihoz hasonlóan Romániában is észlelhe-
tő a szellemi értékeknek az az újrarendeződése, amely a korábbinál nagyobb 
helyet biztosít a jobboldali eszmevilágnak, méghozzá nem pusztán történelmi 
hagyatékként, hanem időszerű, aktív voltában., lehetséges válaszként a törté-
nelmi idő sürgető kihívásaira. A mai román értelmiség leginkább kritikai, 
„nyugatos" elitjének szembe kell néznie azzal a paradoxonnal, hogy a legkivá-
lóbb 50—60 év előtti nemzedék — Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen 
Ionescu, Constantin Noica és mások —, amelynek örökébe kíván lépni, egy-
szerre tárgya igenlésnek és tagadásnak, egyszerre követésre méltó példa szel-
lemi teljesítményében és vitatható filozófiai és társadalmi nézeteiben. 

11. Tézisek és hipotézis 

Értekezésem tárgya a két világháború közötti román esszé, pontosabban 
annak értékorientáltsága, mindenekelőtt a közösségi (politikai-történelmi-
társadalmi) értékek vonatkozásában. Az esszé két világháború közötti bősége 
és minőségi színvonala nagyrészt épp annak köszönhető, hogy ez a sokarcú, 
jellegzetesen reflexív műfaj egyszerre volt színtere a tág horizontú szellemi 
tájékozódásnak és az ideológiai választások ütközésének. Szervesen kapcsoló-
dott tehát ahhoz, amit a román kultúra modernizációjának nevezhetünk, és 
aminek egyik nagyhorderejű fejezete a „nyugatos", európai orientáció, illetőleg 
a hagyományőrző, nemzeti vonal konfrontációja. Röviden utalok az irodalom-
történet e kérdésre vonatkozó, klasszikusnak számító tételeire, továbbá frissebb 
keletű értelmezésekre, majd ismertetem a magam hipotézisét. 

1. A román értelmiség a 19. század közepén döntően demokratikus orien-
táltságú volt és demokratikus nézeteket vallott, mivel ez felelt meg a nemzet 
alapvető érdekének: a függetlenség kivívásának és a Nyugathoz való közele-
désnek. (Ibräileanu, 1909. 14.; Vianu, 1946. 148.) Ennek megfelelően a román 
kultúra felemelkedése elválaszthatatlan a nyugati műveltség befogadásától. 

2. Sajátos történelmi és társadalmi okok folytán a 19. század utolsó harma-
dában a modernizáció folyamata negatív értéktöltetet kap a kulturális elit tár-
sadalmi felfogásában vagy olyan ítélet formájában, amely szerint veszélyezteti 
a nemzeti hagyományt és értékvilágot (Eminescu), vagy abban a beállításban, 
hogy a nyugati intézmények átvétele nem szerves, ennélfogva nem is sikeres 
(Maiorescu). E nézetek az elindítói a modernizációt radikálisan visszautasító 
későbbi nép-nemzeti ideológiáknak, illetőleg mindazon doktrínáknak, amelyek 
ugyancsak kategorikusan kétségbe vonják a demokrácia politikai intézményeit. 
(Ibräileanu, 1909. 122—136.; Cälinescu, 1945. 164.; Vianu, 1946, 157—159, 
211—214.). 
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3. A modernizáció megítélése kérdésében a kultúra jelzett irányai átnyúl-
nak a 20. századba és tovább polarizálódnak: egyfelől nemzetkritika és nem-
zet-nevelés a modernizáció szolgálatában (Caragiale, Dräghicescu, Zeletin, 
Lovinescu, Zarifopol), másfelől hagyományőrzés, múltnosztalgia, demokrácia-
ellenesség, misztikus nemzetvallás (Iorga, Párvan, Nichifor Crainic, Nae 
Ionescu). Az egyik oldalon a modernizáció úgy jelenik meg, mint ami szükség-
szerű, elkerülhetetlen, sőt kívánatos jelenség (Zeletin, Lovinescu), a másikon 
viszont ellentmondásos, értékromboló, „idegen" volta kerül előtérbe; követke-
zésképp élesen szembenáll egymással a Nyugathoz való felzárkózás, 
„szinkronizáció" (Lovinescu) ideológiája, illetőleg a Nyugat-ellenesség, amely 
egyben együttjár a demokrácia- és racionalizmus-ellenességgel (Nae Ionescu). 
(Dräghicescu, 1907, 416—418.; Zeletin, 1925, 245.; N. Bagdasar, 1940, 
296—303.; Nae Ionescu, 1926—27, 358—390.; Lovinescu, 1924, 132—137.). 

4. A modernizációval szembeforduló áramlatok vizsgálói különféle okok-
ban jelölték meg azok indítékát: Zeletin a román polgárság erőtlenségére hi-
vatkozott a „reakció" erőivel szemben, Lovinescu a városi és a paraszti civili-
záció ellentétének újabb változataként érzékelte. Frissebb keletű értelmezések 
„ellcnideológiát" látnak benne (Gáli, 1988. 26.), a modernitás általános érték-
váltságának következményét (Dan Petrescu, 1990. 41—51.), a történelmi-
földrajzi kontextus kihívásaira adott sajátos választ (Antohi, 1994. 211—224 ), 
a nemzeti identitás görcsösen hagyományőrző politikai doktrínáját (Ornea, 
1995. 87—119.), átpolitizált ortodoxiát (Miskolczy, 1994. 103.), vagy éppen a 
transzcendens nemzet ideológiáját (Karnoouh, 1990. 80.). 

5. Saját hipotézisem nem cáfolja, hanem továbbviszi és új következtetések-
kel egészíti ki az említett értelmezéseket. A román értelmiség legjobbjai a 19. 
században ugyanúgy küldetéses szerepet vállaltak, mint Kelet-Közép Európa 
más nemzeteinek fiai, az ennek megfelelő küldetéstudattal együtt. Döntő sze-
repük volt nemcsak a modernizáció politikai intézményeinek és eszméinek 
vállalásában és terjesztésében, hanem a román nemzeti identitástudat kimun-
kálásában is. A két folyamat egy ideig — az 1848-as forradalom idején, majd 
azt követően a két fejedelemség egyesülése (1859) és a királyság bevezetése 
(1866) pillanatáig — párhuzamosan és egységesen haladt, a század utolsó 
harmadában azonban különvált és szembekerült egymással. Megszületett az a 
nacionalista ideológia, amely a nemzetre, annak hagyományos rendjére és 
értékeire nézve veszedelmesnek látta a modernizációt, és szembefordult vele. 
Ebből ered egy részt a nemzeti és a nemzeti kultúra — a vallást is beleértve — 
hagyományőrző szemlélete és kultusza, másrészt a modern állam politikai 
intézményei ellen intézett támadás, azok kontestálása és diszkreditálása, pél-
dául az „érdekpolitizálás" kategóriája formájában. Függetlenül attól, hogy e 
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nézetek szociológiai szempontból mennyire voltak megalapozottak és indokol-
tak, az adott történelmi kontextusban fékezték és megkérdőjelezték a moderni-
záció folyamatát, és ez a jellegük csak tovább fokozódott a 20. század első 
évtizedeiben. 

Hipotézisem szerint e jelenségben azonosítható az értelmiség egy csoport-
jának sajátos identitásválsága. A nemzeti önaflirmáció adott történelmi szaka-
szában — amely lényegében 1918-ig tartott — a küldetéses prófétai szerep 
megfelelt a korszak tényleges követelményeinek, és a nemzeti célokat megha-
tározó értelmiség e célok képviseletében joggal tekintette magát a nemzeti 
érdek letéteményesének, a nemzet lelkiismeretének. A modernizáció minden 
irányú térhódításával azonban ez a szerepkör válságba jutott, devalválódott, 
rendre meghaladottá és időszerűtlenné vált. Ebből két válasz következett: a 
modernizáció elfogadása és a beletörődés abba, hogy az értelmiségi szerepkör 
is módosul, relativizálódik, illetőleg a modernizáció tagadása és ezen az áron 
az értelmiségi identitás további változatának megőrzése. Miközben a 20. szá-
zad első évtizedeiben a román kultúra eljut a tagoltság és sokszínűség azon 
állapotába, amely a modern nemzeti kultúrákat jellemzi, a húszas évektől kez-
dődően kiújul és éleződik az a konfliktus, amelynek tétje maga a modernizáció 
további sorsa, Románia történelmi útja, egyik fontos mozgatója azonban az az 
értelmiségi identitásválság, amely e kategória bizonyos köreiben elvezet a 
szélsőjobboldali eszmék és az általuk képviselt totalitárius állam vállalásáig. 

III. Terminológia, okfejtés, kérdőjelek 

A mondottakból következik, hogy a két világháború közötti román szellemi 
élet ellentéteit nem pusztán ideológiai természetűeknek tekintem, hanem úgy 
fogom fel őket, mint a kultúra és a társadalom viszonyának kivetülését. Ez 
fölveti a kultúra fogalmának és a szimbolizációs műveletek mibenlétének 
vizsgálatát, nevezetesen azt, hogy miként írhatók le ezek a premodern társa-
dalmakban (Bourdieu, 1978. 197.), illetőleg hogyan határozzák meg az egyéni 
és a csoporttudat alakulását a modern társadalomban (Kelman, 1973. 47—59.; 
Giddens, 1991. 2—15.). A szakirodalomban elteijedt „szerep" és „attitűd" 
fogalma mellett használom a „szellemi alkat" („formale intelectualá") magam 
alkotta kifejezést is, amelyet úgy határozok meg, mint sajátos személyiség-
struktúrát, bizonyos ismeretek és viselkedésminták elsajátításának eredményét. 
Ez egybevág azzal, ahogyan a hivatkozott szerzők szerint az elsajátított ismere-
tek rendszere sajátos gondolati elkötelezettséget teremt (Polányi, 1974. II. 
153.) illetőleg olyan „kognitív sémát" alkot, amely irányt szab a külvilág által 
feltett kérdésekre adott válasznak (Miclea, 1994. 355—359.). 
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Történelmi és irodalomtörténeti adatok elemzése alapján bizonyítom, hogy 
az Eminescu halálát követő évtizedek a román kultúrában kedveztek ama jel-
legzetes „szellemi alkat" kikristályosodásának, amely döntően a humán értel-
miség képviselői — írók, gondolkodók, művészek, tanárok és tanítók, papok 
stb. — körében teijedt. Ideológiai és világnézeti összetevői mellett e konfor-
máció legfontosabb összetevője az a jelképes elköteleződés, amely az identitás-
tudat kölcsönös megfeleltetését tételezi nemzet és értelmiség között: ez az 
értelmiség olyan nemzetképet alakít ki, amelyben saját magának tartja fenn a 
nemzeti identitás védelmezőjének és garanciájának szerepét. Két irányban ható 
legitimációs ideológia tehát, de nem csupán az, hanem egy világi hitrendszer, 
érdektényezők és a szimbolikus hatalom elemeinek összefonódása; ez magya-
rázza, hogy többféle ideológiai színárnyalatban is azonos marad, illetőleg 
nagyfokú ellenállást mutat mindennemű ésszerű cáfolattal szemben. 

A húszas-harmincas évek nagy közéleti vitáiban a román értelmiség ha-
gyományőrző elitje úgy használta a „nemzet", „nemzeti kultúra", „nemzeti 
önazonosság" fogalmát, hogy a saját kizárólagos nemzetképet mint egyedül 
lehetségest fogadtassa cl, és ezáltal megőrizhesse saját identitását. Ezért inté-
zett frontális támadást a polgári demokrácia intézményei ellen, és tett magáévá 
olyan eszméket, amelyek a totalitárius állam formájában saját alternatíváját 
vitték sikerre. 

Dolgozatomban hivatkozom Claude Lefort tanulmányára, aki a demokrácia 
és a totalitarizmus közötti különbséget abban jelöli meg, hogy míg az első 
kiváltképpen „történelmi társadalom", amely elfogadja azt, hogy a hagyomá-
nyos világ elmúltával a társadalomnak nincs semminemű magasabbrendű elve, 
addig a totalitárius társadalom tagadni próbálja ezt az indeterminációt és en-
nélfogva „történelem nélküli társadalomként" része a modern világnak. A 
modern demokrácia Lefort szerint a szilárd bizonyosságok feloldódása köze-
pettejön létre és működik.(Lefort, 1986. 19—20.). 

A két világháború közötti román értelmiség identitás-problémái ebben a 
megvilágításban jellegzetes modernizációs növekedési tünetek. Jelzései annak, 
hogy a nemzeti önazonosság és annak értelmiségi artikulációja nem kerülhette 
el a polgári fejlődésnek azokat a válságait és ellentmondásait, amelyek a tér-
ségben másutt is a „torzult alkat" és a „zsákutcás történelem" Bibó által diag-
nosztizált állapotát idézték elő. (Bibó, 1948. 356—400.) 

E vázlatos ismertetést három kiegészítő megjegyzéssel zárom. 
1. A két világháború közötti román szellemi élet sokkal összetettebb annál, 

amilyennek ez a rövid áttekintés mutatja. Nem kis mértékben éppen tényleges 
értékpluralizmusa, a modernitás irányában való nagyfokú nyitottsága magya-
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rázza, hogy az „utóvéd" kísérletet tesz arra, hogy visszaszerezze magának az 
„előőrs" szerepkörét. 

2. Dolgozatom bizonyos megállapításai további alátámasztást nyerhetnek 
azzal, ha a szakirodalom nagyobb teret szentel az értelmiség-szociológiának, és 
ezáltal jobban adatolható lesz az értelmiségi státus és társadalmi szerep tipo-
lógiája. 

3. A kommunizmus évtizedei részben felfüggesztették, részben azonban — 
más regiszterben és más nyelvi köntösben — folytatták a két világháború kö-
zötti szellemi élet ellentmondásait. Emiatt ezek a kommunizmus okozta újabb 
torzulással éledtek fel a fordulat utáni években. A mai román szellemi élet a 
múlt tehertételével is meg kell hogy küzdjön, amikor a modernizáció és a de-
mokrácia — és ismét a nemzet, a nemzeti kultúra, a nemzeti önazonosság — 
kérdéseire keresi a választ. 
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