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ZYGMUNT BAUMAN

legtartósabb Római birodalom, és ennek a Szent 
Római birodalom fantomjaként való feltámasztá-
sára irányuló kísérlet után elvérzett a reformációt 
követő vallásháborúk csataterein.

1555-ben Augsburgban vette kezdetét, ahová 
Európának a  vallásháborúktól leginkább sújtott 
részeiből küldték oda az uralkodó dinasztiák 
a  teljhatalmú megbízottaikat, hogy tanácskozza-
nak és lehetőleg egyezzenek meg egy olyan fegy-
verszünetről, amely képes volna véget vetni az eu-
rópaiak első (de mint később kiderült, a legkevés-
bé sem utolsó) totális testvérháborújának. A cuius 
regio, eius religio elvét sikerült megfogalmazniuk, 
és ebben meg is tudtak állapodni, de így is kellett 
hozzá a  gyilkolás, gyújtogatás, rombolás, a  járvá-
nyok majdnem még egy további évszázada, mire 
a  fegyverszünetet tényleg megkötötték, üdvözöl-
ték és a  gyakorlatban is megvalósították, 1648-
ig, amikor a  legfőbb hadban álló felek képviselői 
ismét a  tárgyalóasztalhoz ültek, ezúttal Münster-
ben és Osnabrückben, hogy egy olyan megegye-
zésre jussnak, amely a „vesztfáliai béke” néven ke-
rült be a történelembe.

A kormányzás gyakorlatában testet öltve 
a  westfáliai béke jelszava egyedülálló módon al-
kalmasnak bizonyult arra, hogy előkészítse a tere-
pet a nemzetté válás fejezete számára az európai 
történelemben: elég volt a  „religio” szót a  „natio” 
terminussal behelyettesíteni (ami tisztán termino-
lógiai változás, nem lényegbevágó művelet), hogy 
ez a  fejezet elkezdjen kibontakozni mint egye-
temes rendezőelv a  világ átalakulásának Európa 
által inspirált és Európa erejével megtámogatott 
hosszú és tövises útján. Az átalakulás folyamatá-
ban a felkent uralkodó dinasztiák leszármazottjai 
között felosztott világtól egy államokra felosztott 
világba, amely államoknak a legitimációja és ezzel 
az alattvalóik, azaz a  határaikon belül élő népes-
ség engedelmességére formált igénye (miután ezt 
a  népességet az utólag visszatekintve posztulált 
közös eredet, és ezen túl az államilag is biztosított 
közös jövő egy nemzetté integrálta), a „nemzeti ér-
dekre” támaszkodott.

Az itt a bökkenő, hogy ez is egyre inkább kont-
rafaktuális jellegű –, mert a premisszái illuzóriku-
sak, a  posztulátumai, elvárásai nem reálisak, és 
pragmatikus javaslatait lehetetlen teljesíteni.

Az elmúlt fél évszázad során a  deregulálás-
nak az állami kormányzatok által kezdeménye-
zett, propagált és felügyelt folyamatai, akik önként 
vagy nyomásra csatlakoztak az ún. „neoliberális 
forradalomhoz”, a  hatalom (dolgok végrehajtásá-
nak képessége) és a politika (képesség annak el-
döntésére, hogy mely dolgokat kell és szükséges 
végrehajtani), tehát a hatalom és a politika közötti 

melléfogásnak tűnik, ha a hírműsor első adása Ru-
andával, Coloradóval és Norvégiával foglalkozik.”

Ugyanakkor, a  február 2-i Le Monde-ban Ni-
colas Truong a  Daniel Cohn-Bendit és Alain Fin-
kielkraut által jóideje képviselt nézetekre reagál-
va két ellentétes forgatókönyvet vázolt fel a  mi 
európai együttélésünk jövőjére nézve: szerinte 
csak ebből a  két forgatókönyvből lehet válasz-
tani, semmi mást nem talál reálisnak és tényleg 
elképzelhetőnek.

Cohn-Bendit Guy Verhofstadttal közösen ki-
adott egy kiáltványt „Debout Europe!” (Talpra Eu-
rópa!) címmel, amelyben a nemzetállami területi 
szuverenitás mítoszából való kilépésre, azon való 
túllépésre szólítanak fel egy Európai Föderáció 
irányában, amelyre egy még türelmesen és tartal-
masan kialakítandó európai identitás nyomná rá 
a  bélyegét. Finkielkraut nem kevésbé határozot-
tan van meggyőződve arról, hogy Európa jövője az 
egységén múlik –, de szerinte ez a nemzeti identi-
tások egysége (együttélése? együttműködése? szo-
lidaritása?) kell hogy legyen.

Finkielkraut arra hivatkozik, hogy Milan Kun-
dera szerint Európát a vívmányai, a tájai, a váro-
sai és az emlékművei testesítik meg; Cohn-Ben-
dit Jürgen Habermas, Hannah Arendt és Ulrich 
Beck tekintélyét vonultatja fel a  nacionalizmus 
elleni harcban.

Következésképpen ez az a  két ösvény, amely 
innen továbbvezet. Lehet, hogy különböző irá-
nyokba futnak, bár talán nem is annyira ösz-
szeegyeztethetetlenek, mint ahogy a  hirdetőik 
hangoztatják.

Kétségtelen, hogy amilyen inkoherens az Euró-
pai Unió jelenlegi intézményi struktúrája a maga 
politikamentes politikai gyakorlatával, ahogy ezt 
Brüsszelben művelik, szemben az Európa Tanács 
hírhedten politikai gyakorlat mentes politikájával, 
és a parlamenttel, ahol sokat beszélnek, de nincs 
igazi hatalma, befolyása –, ez a struktúra nem tart-
ható fenn hosszú távon, és alapos átdolgozásra 
szorulna –, mindez kétségtelenül tápot ad mind-
két fent említett tendenciának.

Nyolcvan évvel ezelőtt Edmund Husserl már 
óva intett – ahogy erre cikkében Nicolas Truong 
emlékeztet minket –, hogy „a legsúlyosabb ve-
szély, ami Európát fenyegeti, a kimerülés.” Az idő 
halad, de a figyelmeztetés nem évül el. Még nem 
jött el az idő, amikor túlhaladottként el lehetne 
vetni. És belátható időn belül aligha érkezik el.

Egységtörekvések
Európa békés egymás mellett élésnél többet jelen-
tő egységének megteremtésére irányuló kísérlete-
inek modern fejezete az ebben legsikeresebb és 

Európa három évszázaddal ezelőtti sorsdöntő el-
rugaszkodásait tanulmányozva Reinhart Kosel-
leck, a kiváló történész felhozott egy hasonlatot, 
egy még fel nem térképezett, el nem ért hegyi há-
góhoz való felkapaszkodás metaforáját. Miközben 
megpróbálunk feljutni ehhez a  távoli hegycsúcs-
hoz, csak találgatni tudunk, milyen látvány tárul 
majd a  szemünk elé, ha egyszer végre fölérünk 
oda. Az egyetlen, amit addig biztosan tudhatunk, 
hogy mindaddig, amíg csak el nem érjük annak 
a  meredélynek a  szélét, tovább kell kapaszkod-
nunk, nem lehet megállni, letelepedni, sátrakat 
felverni és megpihenni. Az első széllökések el-
fújnák a sátrunkat, aztán özönvízszerű esőzés so-
dorná el. De még ha elkerül is a szélvihar és a víz-
özön, egy ilyen meredély közepén időzni akkor 
is rettentő kényelmetlen érzés: egyetlen pillantás 
lefelé a  szakadékba, amit magunk mögött hagy-
tunk, de amibe egyetlen rossz lépéssel bármikor 
visszazuhanhatunk, elviselhetetlen szédülést vált-
hat ki… Úgyhogy az ember kapaszkodik tovább 
felfelé – arra az ismeretlen helyre, amelytől az 
eddig ismert szörnyűségektől való megmenekü-
lést reméli…

Ez a  metafora jól érzékelteti, hogyan érezzük 
magunkat mi, huszonegyedik századi európaiak 
félúton egy borzalmakkal teli múlt és a  jövőre 
irányuló kockázatokkal teli kísérlet között. Nem 
tudhatjuk, mi vár ránk, amikor odaérünk. De azt 
tudjuk, hogy nem választhatjuk azt, hogy leállunk 
és szótlanok maradunk. És nem állhatunk le azzal 
sem, hogy megpróbáljuk elképzelni, mit fogunk 
látni és érezni, ha egyszer elérjük a hágót…

Jelenleg az ideiglenesség aurája övez minden 
megoldást, amit út közben választunk az egymást 
követő kihívásokra és konfliktusokra válaszol-
va. Túl gyakran látszanak és bizonyulnak is „csak 
a  következő intézkedésig” érvényesnek, beléjük 
van építve egy elévülési záradék –, amiképpen 
a  szétválásaink és a koalícióink is ad hoc jellegű-
ek, törékenyek és félszívvel köttetnek. És ami még 
rosszabb, nehezünkre esik értelmes történetté 
formálni eddigi vállalkozásainkat –, a napirendre 
kerülő témák állandóan változnak, a  figyelmünk 
szörnyen dekoncentrált, semhogy képesek vol-
nánk kialakítani egy ilyen történetet.

Nemrégiben egy aktuális eseményekkel foglal-
kozó új angol televíziós műsor beindítása kapcsán 
az igen rangos heti műsorújság, a Radio Times saj-
nálkozva állapította meg: „Egy új havi hírmagazin, 
amely mélyrehatóan kíván foglalkozni nemzetkö-
zi történésekkel, nagyon jó kell hogy legyen. Az 
a baj, hogy a hírek nagyon gyorsan változnak, és 
ha az újságok főcímein Ukrajna, Szíria vagy Kína 
a  domináns, akkor elszalasztott lehetőségnek, 
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államokat, amelyek többsége túl gyenge és túl 
kicsi ahhoz, hogy megfeleljen a  szuverén létezés 
kemény követelményeinek, a zabolátlan és gátlás-
talan hatalmak legdurvább túlkapásaitól.

A másik oldalról nézve pedig olyannak látszik 
az Európai Unió, mint ezeknek a  globális hatal-
maknak az ötödik hadoszlopa, idegen betolako-
dók helytartója, „belső ellenség” – és mindent 
egybevetve olyan hatalmak előretolt bástyája, akik 
összeesküdtek arra, hogy aláássák és végül telje-
sen felszámolják, megszüntessék, megsemmisít-
sék a  nemzet és az állam szuverenitásának min-
den esélyét: ez az a látásmód, amelyet a neo-naci-
onalisták szirénhangjai gátlástalanul és kétszínűen 
aknáznak ki, akik a  nemzeti territoriális szuvere-
nitás fantomját ajánlják gyógyírként mindazokra 
a bajokra, amelyeknek egyebek között ők maguk 
is az okozói közé tartoznak.

Európa ma, akárcsak a  földünk többi része, 
globálisan kialakult problémák és kihívások tár-
helyévé vált. De a Föld más részeitől eltérően, és 
majdnem egyedülálló módon az Európai Unió egy 
laboratórium is, amelyben a módszereket ezeknek 
a  kihívásoknak a  fogadására és ezeknek a  prob-
lémáknak a  kezelésére naponta találják ki, vitat-
ják meg és próbálják ki a  gyakorlatban. Odáig is 
elmennék, hogy azt állítsam, hogy ez (talán az 
egyetlen) olyan tényező, amely Európát, a  világ 
dolgaihoz való hozzájárulását kizárólagos jelen-
tőségűvé teszi egy olyan bolygó számára, amely 
az emberi együttélés modern történetének egy 
második alapvető átalakulása előtt áll –, ezút-
tal a  rendkívül nehéz ugrás előtt a  nemzetálla-
mok elképzelt közösségétől az emberiség elkép-
zelt közösségéig.

Ebben a  folyamatban, amely még mindig egy 
kezdeti és koraérett szakaszban van, de folytatód-
nia kell, ha a bolygó és lakói fenn akarnak marad-
ni, az Európai Uniónak van esélye arra, hogy egy 
felderítő repülés, egy közbülső állomás és egy 
előretolt helyőrség kombinált-sűrített feladatait 
lássa el. Egy nagyszerű esély, bár nem könnyű fel-
adatokról van szó, és a sikerük a legkevésbé sincs 
garantálva, és az a  rendeltetése, hogy az európa-
iak többségét, hoi polloi, az átlagemberek szé-
les tömegeit és választott vezetőiket szembesítse 
egymással ellentétes, szembenálló prioritások és 
nehéz döntések egész sorával.

Lehet, hogy az Európai Unió eszméje utópia 
volt és marad. – De mindenesetre egy aktív utó-
pia volt és maradt, amely arra törekszik, hogy öt-
vözzön és felerősítsen különben egymástól függet-
len és sokirányú aktivitásokat. Hogy végül milyen 
aktívnak bizonyul ez az utópia, az végső soron az 
egyes cselekvőkön, aktorokon múlik majd.

(Open Democracy, 2014. 06. 02.)
KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA

bizonyultak annyira alkalmatlanoknak a  globális 
kihívások kezelésére.

Számunkra, akik továbbra is az állami terüle-
ti szuverenitás mímelésének árnyékában élünk, 
számunkra is ezek az egyedüli eszközök, amiket 
eddig el tudtunk képzelni, és amikhez egy válsá-
gos helyzetben nyúlni hajlamosak vagyunk, annak 
ellenére, hogy ezek ilyen feltűnően alkalmatlanok 
a területi szuverenitás biztosítására, ami egy ilyen 
megegyezés gyakorlati kivitelezésének elengedhe-
tetlen feltétele. Ennek egyik széles körben megfi-
gyelhető és előrelátható következménye az előidé-
zett frusztráció, amit csak fokoz a célok és eszkö-
zök kölcsönösen inadekvát volta.

Dióhéjban: Jelenlegi válságunk elsősorban és 
mindenekelőtt a  cselekvőkészség válsága – bár 
végsősoron a  területi szuverenitás válsága. Min-
den formálisan szuverén területi egység szolgálhat 
manapság olyan problémák tárhelyéül, amelyek 
eredete messze kívül esik az ő politikai eszközeik 
hatókörén –, és nem sokat tehetnek ez ellen, nem 
tudják ezzel felvenni a  harcot, megakadályozni 
még kevésbé tudják annak a hatalomnak az alap-
ján, ami még rendelkezésükre áll.

Néhány formálisan szuverén egység – egyre 
több ilyen van – a  helyi rendőri szervek rangjá-
ra degradálódik, amelyek azért harcolnak, hogy 
fenntartsák azt a  minimális jogot és rendet, ami 
a  közlekedéshez szükséges, amelynek bejövő 
és kimenő ágait nem tudják és nem is akarják 
kontrollálni.

Bármilyen nagy legyen is a  távolság a de jure 
és a  de facto szuverenitásuk között, nem marad 
számukra más hátra, mint hogy globálisan ger-
jesztett problémákra helyi megoldásokat keresse-
nek, amely feladat valamennyiük kapacitását mesz-
sze felülmúlja, leszámítva közülük néhány leggaz-
dagabbat és erőforrásokban bővelkedőt.

Az európaiak, akárcsak földünk legtöbb más 
lakója is, „az eddig megszokott politika” válságá-
val találja magát szemben, miközben kénytelenek 
helyi megoldásokat találni vagy kitalálni globális 
kihívásokra. Az európaiak meg vannak győződve 
arról, – akárcsak földünk legtöbb más lakója is –, 
hogy a  jelenleg alkalmazott eljárásmódok nem 
működnek megfelelően, miközben alternatív és 
hatékony eljárásmódok mindeddig sehol nem tűn-
tek fel a láthatáron (ez olyan helyzet, amit Antonio 
Gramsci, a kiváló olasz filozófus az „interregnum” 
állapotaként jellemzett – mint egy olyan idősza-
kot, amikor a régi már kimúlt vagy halódik, az új 
viszont még nem jött világra.

Tárhely és laboratórium
A kormányaik – mint annyian mások is Európán 
kívül –, egy őrlőmalomban találják magukat. De 
földünk más lakóinak többségétől eltérően az eu-
rópaiak világa nem kétszintes, hanem háromszin-
tes építmény. A globális hatalmak és a nemzeti po-
litika között ott van még az Európai Unió is. Egy 
ilyen közbülső elem behatolása a  függési láncolat-
ba elhomályosítja a „mi” és „ők” jellegű, egyébként 
világos válaszvonalat. Melyik oldalon áll az Európai 
Unió? Része-e vajon a „mi” autonóm politikánknak, 
vagy „azok” heteronóm hatalmához tartozik?

Az egyik oldalról nézve úgy jelenik meg ez az 
unió, mint védőpajzs, amely megvédi az egyes 

növekvő távolságot és egyre valószínűbb szétvá-
lást eredményezték.

Sok hatalmi instancia, amely azelőtt a nemzet-
állam keretein belül működött, elillant és átfolyt 

„az áramlások terének” senkiföldjére (ahogy Ma-
nual Castells a  politika-mentes kiadásokat nevez-
te), miközben a politika továbbra is territoriálisan 
rögzített és körülhatárolt maradt.

Ez a folyamat egy öngerjesztő és önmagát erő-
sítő tendencia minden jegyét magára öltötte. Az 
államok kormányai megnyirbált hatalmukkal és 
egyre jobban meggyengülve kénytelenek lépésről 
lépésre feladni olyan funkcióikat, amelyek valami-
kor egy állam politikai szervei természetes és el-
engedhetetlen monopóliumának számítottak, és 
átengedni, a már „deregulált” piaci erők gondjaira 
bízni, kiengedve ezeket a politikai felelősség és fel-
ügyelet hatásköréből.

Ez ahhoz vezet, hogy gyors ütemben meg-
rendül a  lakosság bizalma abban, hogy a  kor-
mány képes volna hatékonyan megbirkózni az 
állampolgáraik életkörülményeit fenyegető ve-
szélyekkel. Az állampolgárok egyre kevésbé hi-
szik el, hogy a kormányok képesek beváltani az 
ígéreteiket.

És ebben nem egészen tévednek. Egy hallga-
tólagos, de döntő feltételezés, ami a  parlamenti 
demokrácia hatékonyságába vetett bizalom alapja, 
hogy a polgárok választások útján döntik el, hogy 
ki fogja irányítani az országot a következő néhány 
évben, és kinek a  gyakorlati politikáját igyekszik 
majd a megválasztott kormány kivitelezni. A hitel-
alapú gazdaság legutóbbi összeomlása jól megvi-
lágította ezt az összefüggést.

A helyi receptek határai
Ahogy John Gray, a  jelenlegi világméretű elbi-
zonytalanodás gyökereinek egyik leginkább éles-
elméjű elemzője új kiadásban megjelent könyve 
előszavában megjegyzi, annak a kérdésnek a kap-
csán, hogy a legújabb gazdasági válság miért nem 
vezetett nagyobb nemzetközi összefogáshoz, 
miért szabadított fel inkább centrifugális erőket: 

„a kormányok is hozzájárulnak a válság okozta ká-
rokhoz, és az a  logika, amelynek mentén hozott 
intézkedéseikkel külön-külön a  saját állampolgá-
raikat akarják megvédeni (a válság következmé-
nyeitől), még nagyobb bizonytalanságot idéz elő 
mindenkire nézve”.

Ez azért van így szerinte, mert az embereket fe-
nyegető legsúlyosabb veszélyek globális jellegűek, 
de semmi kilátás nincs egy világkormányra, glo-
bális kormányzatra, amely ezekkel megküzdhetne.

Benjamin Barber erről nemrégiben ezt írta 
(If Mayors Ruled the World,  Ha polgármesterek 
kormányoznák a  világot c. 2013-as munkájában): 

„a  helyi sikeresség hosszú története után a  nem-
zetállam most cserben hagy minket globális szin-
ten. Ez volt a tökéletes politikai recept az autonóm 
népek és nemzetek szabadságának és függetlensé-
gének biztosítására. A kölcsönös függés viszonyai-
ra teljességgel alkalmatlan.”

A problémáinkat valóban globálisan állítják elő, 
míg a politikai cselekvésnek a nemzetállamok ki-
építőitől ránk hagyományozott eszköztára olyan 
szolgáltatások mértékére lett visszanyesve, amilye-
nekre a nemzetállamoknak volt szükségük, ezért 


