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Kevés olyan fogalom akad, amelynek defi-
niálása, szerepének és hatásainak megítélése
terén olyannyira eltérõek volnának a véle-
mények, mint a globalizáció és a civilizáció.
A globalizációról könyvtárnyi irodalom
íródott, mégis jószerivel a kérdéskör egyetlen
aspektusát tekintve sem beszélhetünk kon-
szenzusról. Vannak, akik a globalizáció pozitív
oldalát emelik ki (dinamikus gazdasági, tech-
nikai, információs–kommunikációs fejlõdés,
a világ „összezsugorodása” stb.), mások a
negatívumokat (az egyenlõtlenségek foko-
zódása, polarizálódás, a folyamatok ellen-
õrizhetetlensége stb.). Nincs egyetértés ab-
ban a kérdésben sem, milyen idõponthoz
vagy idõszakhoz köthetõ a globalizáció fo-
lyamatának keletkezése, illetve felgyorsu-
lása.

A kétpólusú nemzetközi rendszer meg-
szûntével és a kelet-nyugati ideológiai kon-
fliktusok háttérbe szorulásával a különbözõ
civilizációk és kultúrák egymáshoz, illetve a
globalizációhoz való viszonyának kérdése is
a tudományos érdeklõdés homlokterébe
került. Mindehhez jelentõs mértékben hoz-

zájárult a Harvard-professzor Samuel Hunt-
ington nagy port felvert civilizációs paradig-
má-ja, amelynek fõ állítása szerint a nemzet-
közi politika legnagyobb konfliktusai immá-
ron nem eltérõ ideológiák, társadalmi-politi-
kai-katonai rendszerek között, hanem a civili-
zációs törésvonalak mentén robbannak ki.
Rengetegen vitatják Huntington megállapí-
tásait, de vitatják a civilizáció(k) fogalmi meg-
határozását és a globalizáció korában betöl-
tött szerepét/szerepüket is.

Az ezredforduló világát egymással látszó-
lag ellentétes folyamatok egyidejûsége jel-
lemzi. Az egyik oldalon a globalizáció, a mási-
kon a (civilizációs-kulturális) fragmentáció.
Integráció és dezintegráció, egységesülés és
szétesés, „Dzsihád vs. Mc-világ” – ahogy
Benjamin Barber híressé vált könyvének
címe fogalmaz. Ki az egyik irányú, ki a másik
irányú folyamatoknak tulajdonít inkább meg-
határozó szerepet. Mind nagyobb hangsúlyt
kap azonban az a megközelítés, amely a két
oldal közötti szoros kapcsolatra hívja fel a
figyelmet. Vannak, akik új kifejezésekkel
próbálják jellemezni ezt a helyzetet: glokali-
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záció (globalizáció + lokalizáció), fragme-
gráció (fragmentáció + integráció stb.)

Az elmúlt évtized felerõsödött kulturális
indíttatású folyamatai (nacionalizmus és etni-
citás, vallások reneszánsza, fundamentaliz-
mus, multikulturalizmus, identitáspolitika
stb.) mind arról tanúskodnak, hogy a hideg-
háború utáni nemzetközi rendszerben a
korábbiakhoz képest jelentõsen növekedett
a civilizáció és a kultúra, illetõleg a civilizációk
és a kultúrák nemzetközi folyamatokat befo-
lyásoló szerepe. Mindezt sajnálatosan támasz-
tották alá a 2001. szeptember 11-én történ-
tek. Persze a civilizáció és a kultúra kategóriái
már e fogalmak modern értelmezésének
megjelenése, vagyis a 18. század óta foglal-
koztatják a társadalomtudósokat, sokan a
történelmi fejlõdés menetét magyarázó el-
méleteket építettek rájuk (Oswald Spengler,
Arnold Toynbee vagy Fernand Braudel), má-
sok az emberiség fejlõdéstörténetén végig-
húzódó civilizációs folyamatot vizsgálták
(Norbert Elias) vagy koruk civilizációs prob-
lematikájával foglalkoztak (Pitirim Sorokin,
Ortega y Gasset és mások).

A 2001. szeptember 11-ei események
kapcsán különbözõ összefüggésekben le-
hetett hallani a civilizáció fogalmáról. Egye-
sek a terrorakciókat úgy értékelték, mint a
civilizáció (egyes számban) elleni támadást.
Mások a huntingtoni vízió alapján civilizációk
(többes számban) háborújáról beszéltek.
Olyanok is akadtak, akik civilizált és civilizá-
latlan világról szóltak, az elõbbit kifejezetten
a nyugati civilizációval azonosítva. És való-
ban: jogosult lehet mind az egyes, mind a
többes számú civilizáció-fogalom használata.

A civilizáció-fogalom ugyanis önmagában is
jól illusztrálja a világ ellentmondásosságát,
hiszen egyes számban a világ egységesülé-
sére, a civilizáció folyamatára, egy globális
civilizáció létrejöttére, többes számban vi-
szont a világ fragmentáltságára, az egyes civi-
lizációk közötti különbözõségekre utal. Ez a
különbözõség azonban nem feltétlenül kell,
hogy áthidalhatatlan konfliktusokhoz vezes-
sen: mind több fórumon vetõdött fel a civilizá-
ciók közti dialógus szükségessége: 2001-et
például az ENSZ Mohamed Khatemi iráni
elnök kezdeményezésére a civilizációk pár-
beszéde évének nyilvánította.

Globalizáció és civilizációk – ezt a címet
viselte az MTA IX. osztálya által a Magyar Tu-
domány Napja alkalmából 2001. november
6-án rendezett tudományos ülésszak, ame-
lyen különbözõ diszciplínákhoz tartozó kuta-
tók, közgazdászok, szociológusok, filozófu-
sok, politológusok, humánetológusok tettek
kísérletet arra, hogy elemezzék a civilizáció
és a kultúra önmagában is ellentmondásos
problémakörét és a globalizációval való
összefüggésrendszerét.

Az ilyen multidiszciplináris fórumok
megfelelõ lehetõséget teremtenek arra,
hogy az olyan, tudományágak sokaságát fog-
lalkoztató kategóriák, mint a globalizáció és
a civilizáció (amely Fernand Braudel szerint
csakis az összes társadalomtudomány bevo-
násával tanulmányozható) sokoldalúan, kü-
lönbözõ diszciplináris szempontokat figye-
lembe véve kerülhessenek elemzésre, ezál-
tal is hozzájárulva a mai, sokak szerint kiszá-
míthatatlan, kaotikus és zûrzavaros nemzet-
közi rendszer jobb megértéséhez.

Rostoványi Zsolt • Elõszó


