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JAN PATOCKA

(1907-1977) cseh filozó
fus. Alapvető hatást gya
korolt rá Edmund Husserl
fenomenológiája és Mar
tin Heidegger egzisztenci
alizmusa. A 30-as évektől

publikált, a kommunizmus
évtizedeiben írásai küIföl
dön jelenhettek meg. A
Charta '77 egyik szóvivő

je volt, s egy rendőrségi

kihallgatás után halt meg.
Műve inek magyar váloga
tása a közeljövőben a
Kalligram Kiadó gondozá
sában lát napvilágo!. Ez
az írása a világhírű Eret
nek esszék egyikdarabja.

1 .in dem frostigem Euro
pa" Hegel fogalma. He
gels Samtliche Werke VI I.
Leipzig, 1913.25.
2 Vö.: Hegel: Schriften zur
Politik und Rechts-philo
sophie. G. Lasson, Leip
zig, F. Meier 2. kiadás
1823.26.
(Az európaiság eszméjé
nek katolikus verziója a
jénai romantikában főleg

NovaIis: Christenheit oder
Europe cfmű költeményé-

Európa
és az európai örökség
a19. század végéjg
Hegel ifjúkori, befejezetlen, Die Verfassung Deutschlands cím ű mun
kájában azt írja, hogy sem a törvények, sem a vallás egysége (leg
alábbis az újabb korban) nem alkot államot, de voltak korok, ami
kor a meglehetősen fagyos EurópábanIa vallás mindig az állam
alapvető feltételét alkotta, és ez a kötelék időnként olyan erőssé

vált, hogy nem egyszer képes volt idegen és nemzetiségi szempont
ból különálló népeket is rövid időn belül egy államba kovácso lni,
"amely nem csak mint megszentelt keresztény közösség, nem is
csak mint koalíció, amit a közös érdekek tesznek hatékony egésszé,
hanem mint világi hatalom, amely mint állam hódította meg hazá
ját, időbeli és örök életének hazáját a Kelettel viselt háborújában
mint egyetlen nép és állam.2 Európa tehát Hegelnél a 19. század k ű
sz öbén, a német nemzet római birodalmának utolsó kollapszusá
ban nem állam, de valaha az volt. Európa itt Nyugat-Európát jelen
ti, amelyet valaha egyesítettek az iszlám világ ellen (de a harmadik
keresztes hadjáratban már Bizánc ellen is) folytatott keresztes had
járatok. Noha Európának ez az egysége a háborúban alakult ki és
szilárdult meg, úgyhogy tudata megőrződöttmég az európai par
tikularizmus és a szuverén modem államokra való széthullás ka
rában is, mégis, az európai egység szellemi eredetében sem Hegel,
sem európai kortársai nem kételkedtek, kétségkívül helyesen. Mit
is jelent ez tartalmilag? A szellemi és a világi hatalom kettősségét;

mindemellett a szellemi hatalom szupramációját magában hordozó
Nyugat-Európa háborúban megszilárdult egysége egyike a sacrum
imperium-gondolat három változatának. (A nyugat-európain kívül
ismeretes még a bizánci és az iszlám változat.) A sacrum imperium
gondolatának keresztény verziója Pál zsidókhoz és rómaiakhoz
írott levele, annak történetteológiája alapján kristályosodott ki. A
hanyatló római birodalom belsejében, annak peremvidékén és
Földközi-tengeri köz éppontj ában, az akkori világ életbevágóan fon
tos idegpályájáért folyó küzdelmek szellemi formában a 7. század
ban a keleti-nyugati szakadás és az arab hódítás által nyernek szel
lemi megfogalmazást.3 Nyugat-Európa először politikailag határol-
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ben jelentkezett.
Megtalálható benne

Németország újszerű

küldetésének eszméje
is, amit Hegel is
beéptett, annak

katolikus irányultsága
nélkül, A szel/em

fenomenofógiájába.

3 Vö.: Oampf, A.:
Sacrum imperium
München, 1829.

Különösen a II. fej.
1-el. Grundbegriffe der

christfichen
Geschichtstheofogie.

4 Erről lásd L. Strauss
rendkrvül figyelemre

méltó következtetéseit
Philosophie und Gesetz

című munkájában.
Berlin, 1935. Különösen
Platón - Ibn Szina 

Ibn Rus - Maimonitész
kapcsolatában 113. skk.

ta el magát a bizánci Kelettől. majd szellemileg is küzdelmet folytat
a világi hatalommal szembeni egyházi függetlenségért, amelyet
egyedül Nyugat-Európának sikerült elérnie. A sacrum imperium
iszlám változata, amely a profétizmus gondolatához kötődik, és így
a zsidó felfogáshoz áll közel,4 a keresztes háborúk során marad
alul, akárcsak egy időre Bizánc, így ezután az újonnan létrejött ala
kulat saját szervezeti felépítésére, belső kiépítésére, a rendelkezésé
re álló észak-keleti térség konszolidációjára összpontosíthat, amely
térségnek, különösen miután a tatárok betörése megroppantotta
Lengyelországot és elsöpörte a kijevi Ruszt, nem volt olyan súly
pontja, amelyre támaszkodhatott volna.

Mi volt lényegében a sacrum imperium alapgondolata? Nem
egyéb, mint a római birodalom szellemi öröksége. Azé a biroda
Iomé, amely az elidegenedés következtében haldoklott az állam
szervezet és a publikum között, amelyen alapult. A római biroda
lommal kétségkívül lezárul a hellénizmus és a hellén imperia
lizmus korszaka, amely a görög szellem és teljesítményei felsőbb

rendűségének a meggyőzödésén alapult. E teljesítmények teljes
foglalatát nyújtja a görög filozófia, amely hellénisztikus fázisában
- legalábbis ennek legsajátabb filozófiai irányzatában, a sztoiciz
musban - azt tekintette egyik fő feladatának, hogy a szókratészi
platóni hagyomány klasszikus filozófiáját az univerzális állam ne
velési fermentumává változtassa át, amely állam legsikerültebb
változatát végül is Róma szolgáltatta. Róma lényegében persze az
impérium, az önálló etnikai alapon álló állam, a terület, a függet
len kormányzási forma megszállottja, legalábbis ebbe a formába
torkollanak makacs háborús és szervezési erőfeszítései, és ebben
határolható körül. A római történelem legnagyobb alakjai csak
úgy érthetők meg, ha tudjuk, hogy az ily módon meghatározott
célért lelkesedtek. Történelmének kezdetén azonban Róma lénye
gében nem különbözött a görög polisztól, aminek még Arisztote
lész is tartja, és e polisz számára a közjóra. az univerzalitásra, a
jog és az igazságosság államára, az igazságon, a belátáson alapuló
államra való nevelés sztoikus-platóni gondolata - legalábbis Ró
ma művelt rétegei számára - mindennapivá és természetessé vá
lik. E gondolat természetességének irodalmi bizonyítéka Cicero és
Seneca; Cicero filozófiai dialógusainak alakjai képviselik a római
államiság és a hellénisztikus filozófia fő áramában fellelhető ne
velési gondolat azonosításának a tendenciáját. A sacrum imperi
um gondolata egyrészt e program csődjét, másrészt új formában
való továbbélését jelzi: a sacrum imperium nem a cézárok világi
állama, amit az önkény és az igazságosság akarata, a természetes
despotizmus és a "természe~og" (melyre a ius civile támaszko
dik) közötti túlságosan is emberi ingadozás jellemez, hanem
olyan közösség, amely közvetlenül az igazságon, mégpedig nem
az evilági, hanem azon a bizonyos másvilági igazságon alapul, s
normáit és ősmintáját nem az emberi, hanem az isteni hatalomból
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és az isteni történelemből eredezteti, amely belépett az emberibe,
s azt magához vonja.

A polisz öröksége Vagyis a római birodalom öröksége maga is egy másik örökség
folytatása. Azé, amelyet a római és a hellén birodalom a görög
polisztól vett át, és amelyet a megpillantott igazságon és igazsá
gosságon mint a klasszikus filozófia legmagasabb erkölcsi ideáján
alapuló polisz megteremtésére irányuló törekvés jellemez. E gon
dolatot azonban a polisz nagyságáról és bukásáról való reflexió
érlelte ki, annak a görög ember világra szóló jelentőségének és
nyomorának jellegzetes társadalmi keretei közepette, ahol a görög
ember a puszta mennyiségi túlerővel szemben tudott érvényesül
ni, hogy végül mind maga, mind ez a keret hitelét veszítse és el
bukjon bizalmatlansága, irigysége és azon félelme miatt, hogy
utolérik és felülmúlják. Az igaznak, az igazságosnak, annak az
embernek a sorsa, aki életpályájául szabta ki önmaga számára az
igazságban való életet, szükségképpen elvezet egy új emberi kö
zösség eszméjéhez: csak az igazságnak ilyen közösségében tud él
ni anélkül, hogy elpusztulna a valósággal való konfliktusa során.
A világ tehát a rossz szférájába tartozik, és az igazságosról ítél
kezve tulajdonképpen önmagáról mond ítéletet.

Igazságossá és igazzá azonban az ember azáltal lesz, hogy tii
réfdik a lélekkel. A görög klasszikus filozófia öröksége a lélekkel va
ló törődést jelenti. Ez annyit tesz, hogy az igazság nem egyszer s
mindenkorra adott, nem a puszta szemlélet és a tudatosítás tár
gya, hanem életreszóló vizsgálódás, önellenőrző, önegységesítö
gondolat és életpraxis. A lélekkel való törődést a görög gondolko
dás kétféle formában ápolta: egyrészt Démokritosznál, később pe
dig Arisztotelésznél azért, hogy a lélek teljes tisztaságban és za
vartalan tekintettel szellemileg körbejárhassa a világot, a minden
ség örökkévalóságát, és ezáltal legalább egy kis időre elérhesse lé
tezésének azt a módját, amely az istenek sajátja. Másrészt azért
törekszünk a gondolkodásra és megismerésre, hogy lelkünket a
létezőnek olyan szilárd kristályává, azzá az örökkévalóság szem
lélésében megedzett acélkristállyá tegyük, amellyé válni a létező

lehetőségeinek egyikét jelenti, amely magában hordja a mozgás
önnön létének és nem-létének - vagyis az ösztön és a meg nem
világított hagyomány bizonytalanságában való széthullására vo
natkozó döntés - forrását (Platón).

A lélekkel való törödés A lélekkel való törődés a világmindenség és a vele kapcsolatos
kifejezett gondolati viszony ama felfedezésének a gyakorlati for
mája, amelyre sor került már a ión filozófiában: ebben a világ
mindenség felfedezése eljutott az igazságban való élet filozófiai
eszményéig, ami Edmund Husserl, ezen utódlási sor utolsó dia
dochusának a szavaival így fogalmazható meg: a vélekedést a
megpillantás szabályozza, nem pedig fordítva; ami érthetővé és
Európa egész keletkezése alapján hitelessé teszi ugyanennek a fi
lozófusnak az "európai kultúra sajátos jellegéről" szóló nézetét,
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5 C. Lévi-Strauss az
1942-ben kezdetét vevő

tapasztalatot az eddigi
legnagyobb kísérleti

ténynek nevezte, amely
során az ember saját
magával szembesült;
egyúttal megmutatta,

milyen kegyetlenül ment
végbe és hogyan

torkollott katasztrófába
az Európán kívüli,

Újvilág-beli emberiség
számára. Vö.:

Lévi-Strauss. C.: Tristes
Tropiques, Paris,

Librairie Plon, 1955.
Magyarul: Szomorú

trópusok. Bp., Európa,
1973.

miszerint minden világkultúra közül az európai a megpillantás
kultúrája, olyan kultúra, amelyben a megpillantás meghatározó
szerepet játszik az élet minden alapvető megismerési és gyakorla
ti megnyilvánulásában. Ezt a történelmi alakulatot tehát a meg
pillantás - legalábbis részben - folyamatosan formálja. A meg
pillantás itt mindig a nem megpillantás, az anonim, a sötétbe ve
sző hagyomány helyébe lép. Összességében tehát elmondható,
hogy az európai örökség ugyanaz más-más formában, amelyben
a lélekkel való törődés két nagy történelmi katasztrófa, a polisz
és a római birodalom katasztrófája következtében átalakul. EI
mondhatjuk, hogy ez az örökség segített hozzá ahhoz, hogy
mindkét katasztrófa tisztán negatív jelenségből annak kísérletévé
váljék, hogy meghaladja azt, ami az aktuális történelmi körülmé
nyek között bénítólag hatott és életképtelennek bizonyult, és hoz
zájárult az európai örökség új helyzethez való alkalmazkodásá
hoz és egyúttal egységesítéséhez. Mert a római birodalomban a
lélekkel való törődés a jogi viszonyokra való törekvés formáját öl
ti az egész oikumené tartományában, amelyet az impérium legna
gyobb részt a valóságban is elér, másutt pedig, ahová nem ér el,
legalább igényei és befolyása által érvényesül. A nyugat-keresz
tény sacrum imperium, szintén a fegyelem segítségével, jóval tá
gasabb emberi közösséget hoz létre, mint amilyen a római-medi
terrán volt, és elmélyíti a belső embert. A lélekkel való törődés te
hát az, ami létrehozta Európát - ez a tézis minden nehézség nél
kül védhető.

A nyugat-európai élet nagy fordulata a 16. században látszik
bekövetkezni. Ettől a kortól fogva a lélekkel való törődés helyébe
egy másik kérdés lép, amely sorra hódítja meg az élet minden te
rületét: a politikát, a gazdaságot, a hitet és a tudást új stílus alap
ján alakítja át. Nem a lélekkel, nem a léttel való törődés, hanem a
birtoklás, a kűlső világgal és annak meghódításával való törődés

kerül előtérbe. Nem feladatunk, hogy e helyütt kifejtsük a keresz
tény élettémáknak azt a dialektikáját, amelyhez eredetileg e bir
tokláshoz, az uralomhoz való akarat kötődött. Európa eredeti ha
tárain kívülre irányuló expanziója, amely az Európán kívüli világ
konkurrenciájának puszta elfojtását váltotta fel, kétségkívül tartal
mazta az új - és a régi elv számára ártalmas - élet csíráját. Ez
az európai expanzió keleti irányban nem vezetett az európai élet
elveinek stílusbeli megváltozásához; ez a változás az iszlám nyu
gati elfojtásának helyszínén veszi kezdetét, a tengerentúli felfede
zésekbe és a világ, főleg az Újvilág gazdagsága utáni hirtelen és
vad hajszába torkollik, kiszolgáltatva az Európán kívüli világot
egy átgondolt európai katonai szervezésnek, fegyvereknek és jár
tasságnak,5 Csak Európának ezzel a nyugati irányú expanziójával
párosulva következik be az a lényegi változás, amit a reformáció
okozott, s amely szentségiből világi gyakorlattá változtatta a ke
reszténységet. Olyan politikai jelentőséggel ruházta fel a keresz-
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A birtoklás és a
gyakorlati tudás

Európája

Európa politikai
átszerveződése

ténységet, ami mint radikális protestáns elem az észak-amerikai
földrész megszervezésében nyilvánult meg. Egy évszázadnak sem
kell eltelnie, s Bacon megfogalmazza a tudás és a megismerés tel
jesen új eszméjét, amely alapvetöen különbözik attól, amelyet a
lélekkel való törődés tölt be: a tudás hatalom, csak a hatékony tu
dás valódi tudás, és ami azelőtt csak a gyakorlat és a termelés
szférájában érvényesült, most a tudásra mint olyanra érvényes; a
tudásnak kell elvezetnie bennünket vissza a paradicsomba, olyan
találmányok és lehetőségek paradicsomába, melyek segítségével a
világot saját szükségleteink szerint alakíthatjuk át és ügyködhe
tünk benne, miközben a szükségleteket semmi sem határozza
meg és semmi sem korlátozza; s Descartes hamarosan azt feleli
erre, hogy a tudásnak bennünket a természet uraivá és birtokosai
vá kell tennie. Az állam, jobban mondva az államok (az állam kö
zépkori felfogásával ellentétben, amikor a hatalom tekintélyelven
alapult, és leginkább abban a különös alakulatban öltött testet,
amelyet Imperium Romanum Nationis Gerrnanicae-nak hívtak, és
ami mintegy a közjog és a nemzetközi jog között helyezkedett el)
csak ekkor válnak a közös tulajdon védelmét, biztosítását szolgá
ló berendezkedéssé (miként azt később Hegel meghatározta). E
felfogás partikularizmusa ugyan bizonyos középkori tendenciákra
vezethető vissza, ugyanakkor azonban messze túl is lép rajtuk. A
gazdasági élet megszervezésének modem kapitalista módja,
amely ugyanebben a korban megy végbe, szintén ennek az alap
vető stílusnak az egységéhez tartozik. E kortól fogva a terjeszke
dő Nyugat-Európa számára már nem létezik univerzális összekö
tő kapocs, egyetemes idea, amely képes lett volna konkrét és ha
tékony összefogó intézmény és tekintély formájában megtestesül
ni: birtoklásunk elsőbbsége a léttel szemben kizárja az egységet és
az egyetemességet, és hiábavalónak bizonyult minden kísérlet,
amely ezt hatalommal akarta pótolni.

Politikailag mindez egy új rendszerben nyilvánul meg; a né
met-római birodalom kiszorul Európa középpontjából annak kele
ti peremére, a központ szerepét mindinkább Franciaország ragad
ja magához, mint szilárdan megszervezett erő - kontinentális el
lensúlyát alkotva Spanyolország és Anglia kettős, hatalmas gyar
mati világbirodalmának. Amikor pedig körvonalazódni kezdett
Új-Anglia óriási ereje, s vele az emberiség számára felvirradt egy
új szervezet ígérete, amelyben ismeretlen az emberek fölé- és alá
rendeltsége, kihasználása, nemcsak az Újvilágot, hanem egész Eu
rópát megremegteti az emberiség új korszakának reménye. Szinte
ugyanebben az időben azonban Európa - kezdetben észrevétle
nül, később azonban egyre nagyobb mértékben - ki van téve a
keleti nyomásnak. A 16. századtól fogva a moszkvai rusz átvette
a keleti kereszténység, a birodalmi egyház örökségét, amihez kor
látlan térbeli expanzió társult. Európa képlékeny keleti határai he
lyébe óriási, felülről, imperiális módon és egy imperátor által irá-
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A felvilágosodás

6 Lásd H. Arendt: On
Revolution London,

Faber and Faber, 1963.

nyított hatalom lépett, amelynek határvonalát az ázsiai kontinens
partvonala jelentette; olyan hatalom, amely egészen addig arra
törekedett, hogy a Nyugattal szemben meghatározza, elhatárolja
magát, biztosítsa önálló létét, majd később kihasználja és közben
sakkban tartsa, felbomlassza és hatalmába kerítse őt. A harminc
éves háborút kihasználó francia politika következtében szétforgá
csolódott, a keleti irányba összpontosító és a török veszélyre fi
gyelő német római birodalom maradéka kezdetben nem figyelt
föl e hatalmas tömeg növekedésére, amely a 18. századtól fogva
rányomta bélyegét a birodalom és ezáltal Európa sorsára is.
Mindeközben Európa szívósan dolgozik eszméinek, intézményei
nek, termelésmódjának, állami és politikai szervezetének átszerve
zésén; ez a folyamat, amely a felvilágosodás nevet viseli, alapjában
véve az addigi Európa hozzáidomulása a világban betöltött szere
péhez, ez az egész földre kiterjedő gazdálkodás megszervezésé
nek, az európaiak új térségekbe való behatolásának a kezdete,
ahonnan a tudásnak és a hitnek új követelményei származtak.
Ennek az egész mozgásnak a legmélyebb képződménye a mo
dem tudomány, a matematika, a természettudományok, a törté
nettudomány; mindezt az előzőhöz képest a tudásnak egészen új
szelleme és módja kelti életre. Noha a Kopernikusz, Kepler és
Galilei nevével fémjelezhető reneszánsz tudomány nyilvánvalóan
még mindig a középkori 'l'}eooux- hoz mint a lélekkel való törődés

mozzanatához kapcsolódik, magában a tudományban, elsősorban

a matematikában egyre inkább megjelenik a technikai birtoklás
szelleme, az ókor tartalmi univerzalitásához képest egy egészen
más típusú univerzalitás: ez formalizáló univerzalitás, amely ész
revétlenül megy át a tartalommal szemben az eredmény, a meg
értés helyett a birtoklás előnyben részesítésébe. E tudománynak
mindinkább lelepleződik technikai természete, és ugyancsak a
technológia és az alkalmazás irányába tart. Minél inkább érvénye
sül a gondolkodásnak ez a módja, annál nyilvánvalóbban kerül
sor a "metafizikai" gondolkodás maradványainak felszámolására.
A 17. században még ez a gondolkodásmód uralja az európai fi
lozófiát, ekkor a francia és a németalföldi gondolkodók és köve
tőik még egyszer, új eszközökkel törekszenek elérni a régi célt: a
18. században Franciaország és az Egyesült Államok a radikális
felvilágosodási mozgalom élére állt, amely mozgalom Franciaor
szágban már radikálisan szekuláris. A forradalom, az emberi
ügyek radikális fordulatának eszméje, a hierarchia nélküli, egyen
lő és szabad élet lehetősége minden valószínűség szerint Új-Ang
lia valóságában gyökerezik, a brit gyarmatok sikeres forradalma
jelenti a forradalmisá~, a modem kor egészére alapvetően jellem
ző gondolat forrását; Franciaország ezt a gondolatot Új-Angliától
veszi át, és saját forradalmában - részben már nyíltan - szociá
lis jelleggel ruházza fel, jelezve a megrázkódtatások teljességét. A
radikális francia felvilágosodás, amely a szellemi tekintély alapjait
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radikálisan rombolta, sokak reményével ellentétben feltartóztatha
tatlannak bizonyult a társadalom és az államberendezkedés épü
letének kapujában. Az ipar, a technológia, a kapitalista szervezet
összekapcsolása Angliában és a kontinens nyugati felének egy ré
szében a technikai forradalom áttöréséhez vezetett: egy további
lépéssel a világ gazdagsága új jelentőségre tesz szert - létrejön
Európának az a mérhetetlen technológiai-katonai fölénye, amely
hez hasonlót az Európán kívüli világ saját maga mellett nem tud
felsorakoztatni: a világpiac ettől fogva nem csak Európa jólétét.
hanem fizikai hatalmát is szolgálja, melynek döbbenetes megnyil
vánulása a napóleoni forradalmi háborúk, amelyek új, világi-raci
onális alapon igyekeztek egyetemes jelentőségűvé emelni Francia
országot mint európai központot, amely megsemmisítette ekkor a
római birodalom maradékának utolsó, illuzórikus formáját is. A
kontinentális Európa Angliával együtt is csak úgy képes megvé
deni magát, hogy nyíltan az orosz hatalomhoz fordul, amely így
hosszú időre az európai kérdések döntőbírájává, az európai hatal
mi rendszer megtervezőjévé, egyszersmind az európai konfliktu
sok és kudarcok haszonélvezőjévé válik. A 17. századi Európa
észak-keleti hatalmait, Svédországot és Lengyelországot - ez
utóbbit mind következetesebben távolírva el a színtérről - félre
söpörve, a római birodalom területén létező hatalmak, Poroszor
szág és a Habsburg-tartományok mély viszályában a poroszok ol
dalára állva - amivel közvetve szétveri a birodalom keleti rend
szerének történelmi szervezeteit (mint például a cseh államot) 
Oroszország a 19. század kezdetén szilárdan megveti lábát Euró
pa földjén. Ez az Oroszország legfőbb gátja lesz az első amerika
nizálódásnak (a forradalmi és a forradalmak utáni Európában);
Európa két örököse, Oroszország és Amerika először a 19. század
második évtizedében Európa földjén ütközött meg egymással 
igaz, nem politikai ellenfelekként, hanem két egymással szemben
álló elv képviseletének formájában.

Hegel alkalomszerűen feltette a kérdést, vajon Amerika vagy
Oroszország lesz-e Európa örököse; de a jövőről való gondolko
dás csak ott öltött konkrét formát, ahol a probléma az egyenlőség

és a racionális szervezés társadalmi irányának szempontjából fo
galmazódott meg; éspedig elsőként Tocqueville-nál.f

Az európai gondolat így az Egyesült Államokat előbb és mé

lyebben ragadta meg, mint Oroszországot, ami érthető, mert az
Egyesült Államok európaizált Amerika volt, a forradalmak utáni
Európa pedig amerikanizált Európa. A keleti világ Európához va
ló viszonyának mélyebb, Tocquevillé-hez hasonló megértése
hosszú ideig késlekedett, s tulajdonképpen mindmáig várat ma
gára. Ha azonban olyan harctérként ábrázoljuk a 19. századi Eu
rópát, amelyre rávetül a jövő, az új térségek és hatalmak mind
azon jövendő árnyéka, amelyek belőle nőttek ki és tették bizony
talanná jövőjét, nem hagyhatjuk említés nélkül magának a nyu-
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gat-európai felvilágosodási elvnek azt a tükröztetését és proble
matizálását, amelyre német talajon, a széthulló római birodalom
földjén tettek kísérletet. Kezdetben porosz környezetben, ahol a
felvilágosodás egy katonaállam formáját öltötte, racionálisan ki
használva a hagyományos struktúrákat, a régi és az új rendkívül
paradox szintézisét hozva létre.

A felvilágosodás ereje és mélysége kétségkívül abban rejlett,
amit a régebbi, mindenekelőtt befelé irányuló és emberközpontú
tudás elhanyagolt; az aktív, hatékony, eredményekben gazdag és
állandóan gyarapodó tudás új eszméjében. Ezt az új tudást nem
lehetett kézlegyintéssel elintézni, sem külsőleg összefércelni a tu
dás és a hit régi európai alapelveivel. Viszont nem tudták beérni,
ahogyan az angolszász országokban tették, azok tisztán haszonel
vű szintézisével sem, és amennyiben nem akartak a francia forra
dalom útjára lépni, nem alkalmazhatták a radikális csonkítás
módszerét sem. A kanti alapokról induló német filozófia és a vele
rokon többi szellemi irányzat ezért még egyszer megkísérelte az
európai szellem irányának megváltoztatását: a felvilágosodást el
fogadták ugyan, de csak mint a természet megértésének módsze
rét, olyan törvényszerűségek szférájaként, amelyek nem érintik a
dolgok lényegét; ott, ahol a fenomenális világot fenomenalitásá
ban (vagyis lényege szerint) elemzik, ismét visszanyeri jogát a lé
lekkel való törődés európai elve, a filozófiai kontemplatív 'ŐEox;UX,

amely felszabadít bennünket a lelki-erkölcsi terület számára, ahol
az ember otthonra lel és megtalálja küldetését. Ezzel a fordulattal,
amely a felvilágosodást nem fojtja el, csupán behatárolja és gyen
gíti emberi jelentését, a német költészet és zene törekvései ugyan
ilyen irányt vesznek, a filozófia pedig még inkább radikalizáló
dik, mértéktelen idealizmusba és metafizikai radikalizmusba esve,
amit e helyütt nem szükséges bővebben jellemeznünk. Ez a szel
lemi Németország olyan országként kínálkozik Nyugat-Európa
számára, ahol a szellem meghúzhatja magát a forradalmi anar
chia válsága után, és áteshet azon a kúrán, amire a szabadságnak
szüksége van ahhoz, hogy megértéssel otthonra leljen a valóság
ban; de ez az önmagában erőtlen szellemi univerzum olyan ket
tős értelmű gondolati formákat termel ki, amelyek reqlis küzdel
mét az európai örökségért felhasználhatja fejlődéséhez. a szellemi
individualitás gondolatát (az európai partikularizmus és nemzeti
ségi széthullás folytatódásához), az állam mint szuverenitásának
korlátozását nem tűrő földi istenség gondolatát. A nagy német kí
sérlet ily módon Európa széthullásának ama tendenciáit erősítet

te, amelyek ellen eredetileg irányult. A német gondolatrendszerek
erős és érvényes kritikát képviselnek, olyan gondolatokat, ame
lyek behatárolják a felvilágosodás tartományát, ugyanakkor kép
telenek megoldani a felvilágosodás problematikájának keretében
felmerült politikai és társadalmi problémákat, ami az adott keret-
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ben szükségszerüen oda vezetett, hogy e gondolatrendszerek a
politikai és társadalmi harc puszta eszközeivé degradálódtak.

A világban nagy vihart kavaró forradalmak és a forradalmak
utáni napóleoni háborúk szelének elültével Európa - eleinte még
az imperiális Oroszország nyomására - visszatér a hitelétől meg
fosztott, mindenki számára hamis "legitimitáshoz"; minthogy a
francia despotizmussal szemben az egyes tájegységek hagyomá
nyaira és a nemzetek spontaneitására kellett támaszkodnia, ez a
hazug visszatérés a legitimitáshoz olyan új, színes és részben na
gyon kaotikus történések kezdetévé válik, amit nemzetiségi, nem
zeti mozgalmak címszóval foglalhatunk össze. Európa nyugati
felében, ahol régóta léteznek központosított és nyelvileg egysége
sített államalakulatok, ez a mozgalom egészen természetesen kap
csolódik össze az ipari forradalomnak azzal a valós igényével,
hogy az állam védelemben részesítse a vállalkozást és a spekulá
ciót - az államok így a burzsoá kapitalizmus befolyása alá ke
rülnek; Közép- és Közép-Kelet-Európa ezt a fejlődést irigységgel
figyeli, s mintaként követni akarja, míg a forradalmi radikalizmus
elvi egyetemességének képviselői a társadalmi forradalom szférá
jába, a keletkező szocializmusba menekülnek. Mindezek az irány
zatok színes és gyakran eklektikus elegyet alkotnak, amelyek
egyetlen közös nevezőjét a status quo tarthatatlansága szelgáltatja.

Egyrészt a forradalomra és a napóleoni korszakra, másrészt
Oroszországra való tekintettel az európai publicisztika kialakitja a
"világhatalom, a világállami rendszer,,8 fogalmát, míg Oroszor
szág, amely sikerrel védte meg imperialista állását azokkal az el
ső nyugati hatásokkal szemben, amelyekkel megkísérelték fellazí
tani, a bizánci birodalmi kereszténységtől átvett politikai kategó
riáit a hanyatló Európa, a megszűnő Európa örökségének gondo
latába kísérli meg önteni. Egy olyan gondolatba, amelyet lényegé
ben fenntart az egész 19. század folyamán, kiegészülve azokkal
az európai motívumokkal, amelyek e koncepcióba beilleszthetők

voltak. Az orosz gondolkodók alapvetően azonos véleménnyel
vannak az európai örökségről: annak továbbvitelére Oroszország
hivatott. Véleménykülönbség csak az e célból igénybe veendő

eszközök kérdésében mutatkozik; a régi Nagy Péter-i felfogás,
miszerint Európát úgy kell kihasználni, hogy elkerüljék a tőle va
ló függőséget, sőt, hogy inkább uralmuk alá hajtsák, tartalmazza
mind a Nyugathoz való fokozottabb közeledésnek, mind Orosz
ország önmagába való zárkózásának és az alkalmas pillanat kivá
rásának a lehetőségét. - Az európai publicisztikának az a része,
amely nem téveszti szem elől Oroszországot, és óriási befolyását
Európára, olyanok, mint Moses Hess, Haxthausen, Fallmerayer,
különösen pedig az olyan szerzők konzervatív-katolikus publi
cisztikája, mint [örg, Mario, Konstantin Frantz, akik továbbra sem
mondtak búcsút a német-római birodalom nosztalgiájának, magá
ban hordozza az európaiság, az európai egységre való törekvés
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csíráját, legalábbis a nyugati államok orosz kolosszussal szembeni
szolidaritásának formájában; Frantz hangsúlyozta saját irányultsá
gának azonosságát a Comte-i pozitív filozófia (pozitív politikát
nem ismert) tradicionalizmusával; ezek a kezdemények azonban,
amelyekhez a hatvanas években amerikai tapasztalatai alapján a
liberális Julius Fröbel is csatlakozott, nem rendelkeztek elegendő

szervező erővel az európai valóság uralkodó irányzatai ellenében.
A burzsoá-kapitalista Európában tehát az európai Nyugat, va

gyis a felvilágosodás fő ereje a tudomány (a természettudomány
és a történettudomány) és a technika bekapcsolva a nemzetállam
partikularista valóságába. Enemzetállam mintája a kontinensen
Franciaország, a harmadik császárság Franciaországa, amely Eu
rópának e partikularitás irányába tartó ilyen fejlődésében végze
tes szerepet játszott; olyan tiszavirágéletű sikereket tudhat magá
énak, mint az európai államok álságos koalícióját Oroszország el
len a krími háború idején és Oroszország részleges és ideiglenes
visszaszorítását; az ilyen sikerek csak elaltatják Európa figyelmét,
és az ipari, technikai, tudományos fölényükre támaszkodó hatal
mak hamis önbizalmát táplálják.

A radikális felvilágosodás tulajdonképpeni univerzalizmusa,
mint jeleztük, a szocialista gondolkodásba és mozgalomba mene
kül. Különösen azután, hogy Marxnál megtörténik a "hegeli gon
dolkodás hegeli meghaladása,,9; Marx nem győzi leleplezni azt az
őszintétlenséget, felemásságot, logikátlanságot, és különösen azt a
cinizmust és erkölcsi káoszt, amely elhatalmasodott a burzsoá-li
berális status quo európai társadalmaiban.

Az európai probléma francia megoldásának valamennyi gyen
géjét még inkább felerősítette a német probléma porosz megoldá
sa, amely Franciaországot kiszorította Európa középpontjából, és
oda Németországot állította, ennek új, a nyugat-európai nemzet
állam mintájára átalakult formájában; miközben a porosz Német
ország magában hordozza feudális hagyományának e formával el
lentétes elemeit, melyeket valódi társadalmi fordulat nem veszélyez
tetett, s konzervatív csodálatát az orosz kolosszus iránt, amelynek
Poroszország egész Németországbeli és európai karrierjét köszön
hette. Mindehhez járult még az is, hogy gyorsan át kellett vennie
Dél-Kelet-Európa pajzsának s kardjának a szerepét. Az egyre növek
vő ipari termelés védelmezőjeként fellépő nemzetállamnak itt még a
nyugat-európaiénál is erősebben megmutatkozik belső ellentmondá
sossága, mert az ipari növekedéssel párhuzamosan megerősödik az
akkoriban "negyedik rendnek" nevezett réteg, annak öntudata és
feltartóztathatatlan szerveződése, Ettől fogva az egyre éleződő konf
liktus mindeddig ismeretlen társadalmi feszültséghez és a nép nem
elhanyagolható többsége ellen folytatott kemény kéz politikájának
végeláthatatlan elhúzódásához vezet, amit a bismarcki koalíció kép
viselt 1879-ben. Közismert E. Halévy tézise,lO hogy az 1914-es há
borús konfliktus egyik fő okát abban kell keresni, miszerint a bel-
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ső feszültségeken úgy próbáltak úrrá lenni, hogy a társadalmat
nemzetközi politikai célok érdekében mozgósították - szabad te
ret engedve a német energia számára.

Megfigyelhető, hogy a 19. századi Európában éppen ott mélyül
el a potitikai válság, ahol megoldódni látszódnak a kérdések: Né
metországban és Olaszországban. A valóságban azonban ahelyett,
hogy a német és az olasz kérdés megoldása megnyugtatta volna
Európát, még inkább kiélezte partikularizmusait, amelyek a szűk

európai térségben puskaporos hordóknak bizonyultak. A kor elő

rehaladtával a társadalmi válság szintén kiéleződik, és a nélkü
lözhetetlen ipari proletariátus mind türelmetlenebbül követeli
számlájának kiegyenIítését. Éppen ebben a pillanatban meg kel
lett mutatkoznia a kínálkozó kiút ezidáig rejtett antagonizmusai
nak, annak a kiútnak, amelyet némelyek a világméretekben gon
dolkodó államférfiúi látásmód csúcsának tartottak: mégpedig an
nak, hogy az európai problémákat kivetítsék a nagyvilágba, hogy
Európa felosztását a világ felosztásává változtassák, hogy világ
szerte minden eszközt bevessenek az európai verseny halálos ve
szélyt rejtő vállalkozásába, Mindezt abban a pillanatban, amikor
az Európán kívüli világban tudatosodni kezdett annak lehetősé

ge, hogy a kor tömeg-Európájától, az általános szavazójog és a
nagy bürokratizált pártok Európájától megtanulható annak művé

szete, hogyan növelheti politikai súlyát, és Európával szembefor
dulva hogyan állhat meg a saját lábán.

Ehhez társult még egy harmadik, mélyben ható mozzanat: a
korabeli Európa erkölcsi válságának egyre határozottabb tudatosí
tása. Rendszerváltoztatásra törekvő programja részeként csak a
forradalmi radikalizmus hangsúlyozta és jelentette ki, hogy az
európai állami intézmények, Európa politikai és társadalmi váza
olyan valamin alapszanak, amitől a társadalom mindennapos
működése során már régen megtagad minden bizalmat és enge
delmességet. E radikalizmus maga azonban hitét tekintve az eu
rópai örökség gondolati származékaihoz tartja magát, amelyek
azonban éppoly nehezen hihetők, mint amelyekből levezették
őket. Isten halott, de az anyagi természet, amely törvényszerű

szükségszerűséggel termeli az emberiséget és a haladást, semmi
vel sem kisebb fikció, nem is beszélve arról a különösen gyenge
oldaláról, hogy e fikció nem tartalmaz semmi olyan instanciát,
amely ellenőrizné az egyénnek azt az individuális törekvését,
hogy elmeneküljön és berendezkedjék az esetlegesség világában,
akár a legutolsó ember, akinek megvan mind a maga kis nappali,
mind a maga kis éjszakai öröme. Dosztojevszkij hősének megfo
galmazásában: nincs semmi, minden megengedett! Aminek Dosz
tojevszkij a hagyományos, a megtört lelkű Oroszországra való hi
vatkozással ellenáll, ahol az egyén megalázkodik a nagy közösség
előtt, az pedig sanyargatja és szenvedés általi megtisztulást ró ki
rá, azt az európai jelen vonatkozásában Nietzsche fogalmazta
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meg élesen: legyünk őszinték, nézzünk. szembe a ténnyel, hogy
nihilisták vagyunk, ne ámítsuk magunkat azzal, ami nincs 
egyedül csak ezáltal leszünk képesek legyőzni azt az erkölcsi vál
ságot, amely minden más mögött meghúzódik, és minden mást
magában hordoz. "Amit elbeszélek, az a két elkövetkező század
története. Leírom, ami érkezik, ami nem tehet mást, mint hogy el
jöjjön: a nihilizmusfelemelkedését. Ez a történet már ma elmesélhe
tő: a szükségszerűség maga lép működésbe. Ez a jövő már ezer
jellel beszél, ez a sors mindenhol jelentkezik, a jövőnek erre a ze
néjére hegyezi már mindenki a fülét. Egész európai kultúránk
már régóta gyötrelmes kínokban fetreng, évtizedekről évtizedre a
katasztrófa felé tart: nyugtalanul, erőszakosan, hanyatt-homlok:
olyan áramként, amely végéhez akar jutni, amely már nem gon
dolkodik, amely már fél a gondolkodástól.V Nietzsche számára a
nihilizmus éppen ott gyökeredzik, ahová Dosztojevszkij a vissza
térést javasolja; abban a keresztény felfogásban, amely ezt a vilá
got nem tartja "igazinak", nem értékeli a "neked van" erkölcsén
és parancsán alapuló életet, akaratot és tettet; meg kell szabadul
ni minden másvilágitól és kibúvótól, ami az igazságot a valóság
fölébe helyezi, minden erőnkkel igenelnünk kell az életet és a va
lóságot; a valóság azonban önmagunk meghaladása, fokozott ha
talom; így jön létre a létezés új foka, az eddigi menekülésektől,

menedékektőlés gyengeségektől megszabadult ember, az áthatol
hatatlan, mivel az örök valóságban megtelepedett Übermensch.

A kortárs európai civilizáció mint nihilista civilizáció elleni
nietzschei támadás persze maga is nihilista és a nihilizmus körül
járását saját őszinteségének és érdemének tartja. Radikalizmusát
mindmáig megőrizte, amikor az individualitás titáni gesztusa
már komikusan hat, haladás- és felvilágosodáskritikája pedig
mint kriptonihilizmus ma is érvényes. Ezért a 19. század európai
társadalmának mint nihilista társadalomnak a kórképében összeg
ződik minden akkori válság: a politikai és a társadalmi válság az
erkölcsiben gyökerezik.

A válság megoldására Dosztojevszkij bizánci kereszténységet
javasol, Nietzsche az örök visszatérést. De a kereszténység tulaj
donképpeni alapja és az örökkévalóság újrafölfedezése mégiscsak
feltételezi valaminek a megismétlődését, annak a megismétlödé
sét, ami magának az európai korszaknak a kezdetekor már egy
szer valóság volt: a lélekét mint olyat bennünk, ami kapcsolatban
áll az univerzumnak azzal a halhatatlan, elpusztíthatatlan alkotó
részével, amely lehetövé teszi az igazságot és az igazságban 
nem az Übermensch, hanem az igazi emberi lény létét.

Kiss Szemán Róbertfordítása

2:31


