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2014. április

A gazdasági fejlődésről szinte szó sem esik

SERGE HALIMI

2014. január 26-án Tunéziában új Alkotmányt fogadtak el, melyben olyan fontos

kérdéseket is rendeztek, mint a nők helyzete, a vallás szerepe, és a lelkiismereti szabadság.
Így lehetőség nyílt arra, hogy a közéleti viták a legfontosabb gazdasági döntések körül
bontakozhassanak ki. A nagy pártok azonban nem képesek saját állásfoglalást kialakítani a
gazdasági fejlődést illetően.
 

Az „arab tavasznak” nevezett lázadásoknak nem volt szerencsés kimenetele sem Egyiptomban, sem

Szíriában, sem Líbiában. Tunézia pedig azok menedékévé vált, akik még bizakodnak a térség jövőjében. A

2010 decemberében kitört lázadás egyetlen szociális követelését sem sikerült elfogadtatni, a véget nem érő politikai válság tavaly

majdnem katasztrófába torkollott, amikor meggyilkoltak két baloldali képviselőt
[i]

. A tragédiát követően született meg az új alkotmány,

melyet 200:216 arányban szavaztak meg, majd úgynevezett „szakértői” nemzeti kormányt alakítottak. Mára a feszültség valamelyest

csökkent, Tunéziában beállt egy nyugalmi állapot.

A Ennahda-párt ellenfelei attól tartottak, hogy az iszlamisták tartósan beépülnek az államapparátusba, ami egy új diktatúra

alapjait teremthette volna meg. Végül azonban békésen hagyták el a hatalmat, miután több ország és nemzetközi és helyi szervezet

távozásra kérte őket. Így például a Nemzetközi Valutaalap (IMF), Algéria, Nyugat-Európa országai (köztük Franciaország), de a

legnagyobb szakszervezet, a munkaadók képviselete, a forradalmi baloldal, a jobbközép és a Nemzetközi Emberjogi Liga is. Engedtek

tehát a külföldi nyomásnak, de ebben valószínűleg közrejátszottak a lehangoló gazdasági eredmények, és a nemzetközi erőviszonyok. Ez

utóbbiak nem kedveztek az iszlám politikai megjelenésének. Az iszlamisták meggyengültek Törökországban is, az egyiptomi elnökségtől

pedig „manu militari”, vagyis katonai erővel fosztották meg őket.

Mindezek eredményeként, valamint a Tunéziai Alkotmány 148. cikkelye alapján, még 2014. vége előtt választások lesznek az

országban. Az új helyzetben már nem aktuális a forradalom gondolatata. Helyette arra törekszenek – ami az arab világban már nagy szó–

hogy kialakítsanak valami sajátos helyi választ a legnagyobb társadalmi-gazdasági problémákra.

 
Milyen mérleget lehet levonni az iszlamisták politikai időszakáról?

Hamma Hammami, a Baloldali Népi Front szóvivője némi iróniával erről így fogalmazott: „Gazdaságpolitikájuk az Adam Smith

és David Ricardo előtti időkre vitt minket vissza. Gazdasági, tudományos és technológiai céljaik közé nem tartozott sem a termelés

korszerűsítése, sem a mezőgazdaság, az ipar és az infrastruktúra fejlesztése, de még az oktatás újraszervezése sem. A Muzulmán

Testvériség csak a kereskedelem és a járadékok gazdaságát ismeri.”

2011-es választási programjukban az un. „fejlesztési modell” néhány üres mondatból állt, mint például: „új piacok megteremtése

termékeinknek és szolgáltatásainknak”, a ”bürokratikus eljárások egyszerűsítése”, vagy a „a hasznos beruházási projektek támogatása”

stb. Az egészet egy nosztalgikus múlt fogalmára fűzték fel, ilyesfajta gondolatokkal: „a tunéziai társadalom kulturális és civilizációs

örökségének, valamint arab-iszlám identitásának újjáélesztése elősegíti majd a tisztességes munka, az erőfeszítés, az egyéni

kezdeményezés kifejlődését.”
[ii]

Hussine Jaziri, a két legutóbbi iszlamista kormány tagja némi önkritikával beismerte, hogy az Ennahda gyenge pontja volt a

gazdaság: „Túl sok volt köztünk a politikus, és kevés a közgazdász. Más országok nagyobb hangsúlyt fektettek a gazdaságra. Azzal hogy

kormányra kerültünk, legalább elkezdtünk elgondolkodni ezeken a kérdéseken.”
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Az Ennahdán kívüli pártok nagy része egyetértett ezzel az utólagos önkritikával. Nidhal Ben Cheikh közgazdász így fogalmazott:

„Egy viszontagságos politikai időszakot tudunk a hátunk mögött, amelyben olyan kényes témákról is szó esett mint a vallás, a hit, a

sérthetetlenség, a nemiség, a homoszexualitás, a nők szerepe. Ellenben gazdaságpolitikánk alapjait soha sem vitattuk meg, pedig sok

tartományi kormányzóságban, mint Kef, Kasserine, Siliana, Tataouine, Kebili – gyakran épp azokban, ahonnét a forradalom elindult – az

ipar még mindig szégyenletesen elmaradott.”

Az iszlámellenesség egyik legfontosabb mai vezetője, Beji Caïd Essebsi, is kormányozta az országot Zin el-Abidin ben Ali bukását

követően. De ahelyett hogy kihasználta volna saját népszerűségét, és a „jázminos forradalmat” követőáltalános lelkesedést, a lehető

legortodoxabb miniszterekkel vette magát körül, akik folytatták a Ben Ali kormány gazdasági modelljét. Ezt viszont olyan sikeresen vitték

keresztül, hogy még az IMF is fejet hajtott előttük
[iii]

. Caïd Essebsi ma elismeri: „vannak régiók, amelyek a perifériára szorultak, és ott

semmilyen fejlődés sem történt. Általában sokkal többet törődtünk a tengerparti régiókkal”.

2011 óta senki sem kérdőjelezte meg, hogy az országot be kell vonni a nemzetközi munkamegosztásba, és nagyon alacsony

bérköltséggel minőségi munkaerőt kell biztosítani a külföldi befektetőknek. Azonban állami beruházások sokasága és a belső fizetőképes

kereslet nélkül ez a modell csak kirívó regionális lemaradást, és egyenlőtlenségeket szül. Csak a dzsihadisták lehetnek a haszonélvezői

annak a modellnek, amelyben virágzik az informális gazdaság és a csempészet, az állam pedig elesik az adóbevételektől. Ben Ceikh

közgazdász sajnálkozva jegyezte meg: „Még a neoliberális Egyesült Államokban is államosíthatták a bankok egy részét a 2008-as

válságkor, míg Tunézia ezt megtiltotta magának, még a forradalom idején is” 

 
Egy tisztességes ország fizeti a tartozásait

Hiányzik a bátorság, és ötlet sincs a gazdasági helyzet kezelésére –összegezte a helyzetet nagyon hasonlóan két közismert, de

ellentétes oldalon álló veterán politikus. Az Ennahda vezetője, a Tunéziai Unió alapító elnöke Rached Ghannouch, valamint az

iszlámellenes kormány volt vezetője Caïd Essebsi véleménye között alig van különbség. Ami különbözik, az jobbára a külsőségek és

jelképek kategóriájába tartozik. Az előbbi irodája tele van politikai vezetőkkel és iszlamista értelmiségiekkel készült közös képekkel (pl.

Tariq Ramadan, a nyugati iszlám koncepciójának közismert képviselője, Mohamed Morsi volt egyiptomi elnök, Erdogan török elnök stb.)

Caïd Essebsi irodájában viszont csak és kizárólag Habib Burgiba, a független Tunézia első elnöke került kiemelt helyre: mellszobra,

bekeretezett fotója az íróasztalon, nagy plakátja a falon. (Érdekességképpen: Burgiba annak idején halálra akarta ítélni Ghannouchit...
[iv]

)

Ha a két veterán politikussal Tunézia adósságáról beszélgetünk, nagyon hasonló véleményt fogalmaznak meg. Az adósságot még

Ben Ali kormánya halmozta fel, és egy részét épp az ő klánjának tagjai használtak fel magáncélokra. „Sokat beszélnek az adósságról, de

mértéke nem jelentős, 50 százalék alatt vagyunk. Olyan nagy országok mint például Franciaország, 85 százalékos rátánál tartanak –

enyhíti a helyzetképet Caïd Essebsi. Majd megjegyezte: „Egy tisztességes ország fizeti a tartozásait, akármilyen is legyen a kormánya. A

függetlenség kikiáltása óta Tunéziának nem voltak elmaradásai”. Ez az állítás majdnem szóról szóra megfelelt annak, amit előzőleg

Ghannouchi mondott: „Tunézia hagyományai közé tartozik az adósságok törlesztése. Ehhez most is tartjuk magunkat”.

Egy szegény országnak nagyon drága mulatság az eladósodás. Tunéziában ez a harmadik legnagyobb költségvetési tétel (4.2

milliárd tunéziai dinár 2013-ban
[v]

). Míg az Általános Kiegyenlítési Alap (CGC) szerepel a második helyen 5.5 milliárd dinárral. Mindenki

számára világos, hogy jó lenne csökkenteni ezeket a terheket, de senkinek sincs elképzelése sem, hogy mégis hogyan. Ebben a kérdésben

sincs nagy különbség az iszlamisták és ellenfeleik álláspontja között.

Tunéziában nem csak az eladósodás szintje, de a bonyolult ártámogatások rendszere is komoly problémát okoz. Az 1970-ben

létrehozott kiegyenlítési alap, a CGC hivatott szolgálni az élelmiszer-és energiaellátás ártámogatásait, ám időközben a kőolaj és a

gabonafélék világpiaci ára gyorsan emelkedett, így az ártámogatások egyre súlyosabb terhet jelentettek a költségvetésnek. Az IMF évek

óta követeli az ártámogatások csökkentését. Miközben a nemzetközi szervezet a kiegyenlítési mechanizmusok felszámolását várja a

kormánytól, a politikai pártok elszaladó inflációtól, és lázadásoktól tartanak.

Ben Cheikh közgazdász a problémát így közelíti meg: „A CGC létrehozása nem szociális célzatú volt, és egyáltalán nem jelentett

progresszív társadalmi intézkedést. Épp fordítva. A cél az volt, hogy politikailag elfogadható kereteket nyújtsanak azoknak a liberális

gazdasági lépéseknek, amelyekkel az ipar számára biztosítottak olcsó munkaerőt. A beruházóknak nyújtott kedvezmények között Tunézia

vállalta, hogy az állami költségvetésből finanszírozzák a munkások és az alkalmazottak fogyasztásainak egy részét”. Vagyis több mint

negyven éve a textiliparban, a gépiparban vagy az elektronikus ágazatokban dolgozó férfiak és nők bére azért lehet alacsony, mert

támogatott áron vehették meg a lisztet, a benzint, vagy a benzint és a fűtőolajat.
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Közben persze mindenki más is élvezte az ártámogatásokat. A hotelekben és az éttermekben a turistáknak felszolgált tészták és a

kuszkusz is a támogatott kategóriába került. Hasonlóképp a benzin a nagyfogyasztású líbiai autókba, vagy a gyakran importált áram, amit

végül a portugál és spanyol tulajdonban lévő cementgyárak használtak fel. Ez egy óriási teher – nyilatkozza a beszélgetés alkalmával

Rached Ghannouchi. „Ésszerű megoldást kell találni, nem a nemzetközi szervezetek nyomása miatt, hanem azért, mert így tovább már

nem lehet folytatni.”Caïd Essebsi sem mondott mást: „Elérkeztünk a kritikus pontra. A költségvetést felül kellene vizsgálni, és más

prioritásokat állítani”.

Hogyan csoportosítsák át a CGC kiadásait hasznos befektetésekre? Mit tegyenek, hogy ne ártsanak az ország belső régióiban lakó

szegény lakosságnak? Amint ez a kérdés –általában külső nyomásra – felmerül, akkor a munkáltatók, a szakszervezetek, az iszlamisták,

valamint a szakszervezetek támogatását is élvező szekuláris párt, a Nidaa Tounes (Tunéziai Unió) is tartózkodóvá válik. Felszólalnak a

visszaélések ellen, de megoldást nem javasolnak. Amikor a Tunéziai Kereskedelmi és Iparkamara (Utica) elnökasszonyát Wided

Bouchamaouit kérdeztük, megszüntetné-e a kormány a CGC-t, határozottam állította: soha! „Lázadások törnének ki az országban. Egyik

politikai erő sem merne ilyet kezdeményezni.” Majd egy őszinteségi hullám hatására hozzátette: „a kamara nem kérne ilyet a kormánytól,

a munkaadói szervezeteknek ez nem érdekünk.”

A tunéziai ártámogatások kétharmada az üzemanyagokat érinti. Houcine Abassi, a Tunéziai Általános Munkaszövetség (UGTT)

elnöke erről a következőket mondta: „A munkanélküliek és az alkalmazottak nagy részének nincs autója, így nem részesülnek az

ártámogatásból. Ha valaki az alsó-középosztály tagja, és van egy szerényebb autója, akkor is ugyanannyiért veszi a benzint, mint akinek

egy családon belül négy-öt luxusautója van. A kettő között különbséget kell tenni. Ha meg akarjuk szüntetni a sok limuzin támogatását,

akkor ez a kormány felelőssége.” Végül hozzátette: „Vannak javaslataink, de mi csak egy szakszervezet vagyunk. Az állam feladata a

stratégia kidolgozása.”

A Baloldali Népi Front viszont egy részletes gazdasági projektet dolgozott ki. Ennek lényege, hogy vegyenek fel új tisztviselőket a

Pénzügyminisztériumba, hogy minél hatékonyabban harcoljanak a csalások és a csempészés ellen. Vessenek ki új 5 százalékos adót az

olajtársaságok nettó nyereségére, alakítsák át az adózás mértékét, hogy kedvezzen az alacsony jövedelműeknek. Ezzel együtt töröljék el a

banktitkot, függesszék fel a külső adósság törlesztését, közben kezdjék el az adósság auditálását. Ez idáig rendben is lenne, de amint a

CGC-re, az ártámogatások megszüntetésére kerülne a sor, a népi frontnál sem látszik a nagy eltökéltség. Hamma Hammami, a front

vezetője határozottan állítja: nem szabad hozzányúlni a kompenzációs alaphoz.

A kormány közben elkezdett szépen lassan lefaragni a támogatásokból, főleg az üzemanyagéból. Miközben e folyamatok zajlanak,

mindenki úgy csinál, mintha semmit sem venne észre - egészen a következő választásokig.

Az új szakértői kormány megalakulása azt jelentette a politika nyelvén, hogy az ütközéseket felfüggesztik, illetve új módszerek

szerint folytatják. Tehát a küzdelem folytatódik csak más eszközökkel. A jelenlegi konszenzus ugyanis egy nagyon is törékeny politikai

erőviszonyon nyugszik. Új pártszövetségeket kell kialakítani, de úgy hogy közben a különböző pártok várható támogatottsága

megjósolhatatlan. Ghannouchi ezt a politikai bizonytalanságot és a régiós instabilitást használja fel arra, hogy meggyőzze kétkedő híveit,

miszerint a kiegyezési stratégia a jó megoldás. Úgy ítéli meg, hogy az ország túl gyenge ahhoz, hogy a kormány és az ellenzék ütközhessen.

Éppen ezért támogatja, hogy a soron következő választásokon olyan koalíciós kormány jöjjön létre, amely magába foglalja a lehető legtöbb

pártot, sőt a civil társadalmat, a szakszervezeteket, a munkaadói szövetséget is. A koalícióból természetesen az Ennahda sem maradna ki.

Ellenfele, Caïd Essebsi viszont úgy gondolja, hogy erőfölénnyel indul a választásokon. Támogatja őt egyebek között a Tunéziai

Unió (Nidaa Tounes), amely központi szerepet tölt be a politikai sakktáblán, de támogatói között vannak Ben Ali hívei is. A Baloldali Népi

Front is a Tunéziai Unióval szeretne közösen fellépni, épp azért, hogy kordában tarthassa – Hamma Hammami szavaival élve –„az

Ennahda despotizmusának kockázatát”. Caïd Essebsi pedig biztonsági játékos, kész a konszenzusra minden potenciális partnerével. Még

a koalíciós kormányt is dicséri, amiből azt lehet leszűrni, hogy kész a lehető legteljesebb együttműködésre az iszlamistákkal is.

Abdelmoumen Belaanes, a Munkáspárt főtitkár helyettese, a Népi Front tagja beismeri: tart attól, hogy a Nidaa Tounes

szövetséget köt az Ennahda-val. A nyugati elemzők szerint két komoly politikai erő létezik, és ennek a két erőnek egyesülnie kell ahhoz,

hogy stabilizálódjon az ország helyzete. A baloldal azonban továbbra is bizalmatlan az iszlamistákkal szemben. Hamma Hammami úgy

véli, hogy az Ennahda taktikája a kezdetektől változatlan. „Ha ellenállást érez, akkor meghátrál. Ha lazulás van, akkor viszont rögtön

támadást indít. Célja változatlanul az iszlámosítás, a Muszlim Testvériség elmaradott, despotikus és diktatórikus rendszerét próbálják

kikényszeríteni.” Ezek tükrében a baloldal stratégiája egyértelmű: folytatni kell a szövetséget Nidaa Tounes-el abból a megfontolásból,

hogy a demokrácia kell elsőbbséget kapjon, a gazdasági kérdésekhez képest. A demokrácia fennmaradásához azonban egy sor szociális

intézkedést kellene bevezetni. A baloldal úgy véli, hogy a gazdasági válság súlyát le kell venni a tömegek válláról. Ezt minden

demokratikus erőnek el kellene fogadnia.  
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A választások kimenetelével kapcsolatban több kérdés is felvetődik, de az egyik legfontosabb: vajon melyik utat fogja választani a

Tunéziai Unió, a Nidaa Tounes? Mit gondolnak majd tagjai, ha elnökük kész lesz együtt kormányozni az iszlamistákkal? Mit gondolnak

majd az IMF követelésének jóváhagyásáról? De mit gondolnak majd a Népi Front tagjai, akiket arra buzdítanak, hogy védjék meg a

demokráciát, szövetségben a munkaadókkal és Ben Ali híveivel? És mit gondolnak az Ennahda aktivistái, akik megélték amint saját

pártjuk egyszerűen lemond és elhagyja a hatalmat?

A pártvezetők kidolgozzák a szövetségeiket, részt vesznek a posztok szétosztásában, és megnyugtatgatják adományozóikat, a

pártok hazai és külföldi finanszírozóit. Ha ilyen módon sikerül létrehozni a politikai egyensúlyt, az irigylésre méltóállapot lesz a

konfliktusokkal terhelt arab régióban. De vajon meddig képes fennmaradni ez az egyensúly? Nem szabad elfeledni, hogy három évvel a

forradalom után, még mindig nem sikerült megoldást találni a gazdasági és szociális problémákra. Azokra, amelyek kirobbantották a

jázminos forradalmat...

Fordította: Keresztes Johanna
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Kairó, 1992. 109-122 old.

[v]          Az adósság a GDP (bruttó hazai termék) 46 százalékát éri el 2013-ban Tunéziában, míg ez az arány 93,4 százalék

Franciaországban.

http://www.magyardiplo.hu/2013-marcius/1126-az-iszlamistaknak-szint-kell-vallaniuk
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Que Viva Mexico! A muralizmus: a művészeti és politikai avantgard

Laurent Courtens

A 20. század elején, a mexikói forradalom nyomában, művészek egy csoportja

azt keresi, hogyan jeleníthetik meg a forradalom céljait és vágyait. Amikor a

középületek falait borító freskót választják, mindenki számára láthatóvá teszik a

hagyományos és a modern találkozását, a közösen megélt valóság legendákká

alakulását. Ezzel az elkötelezett művészet egyik nagy alkotása jött létre.

1922-ben a Közoktatási Titkárság égisze alatt néhány művész buzgólkodik Mexikó egyik régi,

gyarmati épületének patiójában. Hatalmas alakokat festenek: parasztokat, bányászokat, föld nélkül

maradt indiánokat, munkafelügyelőket, kövér bankárokat. Megfestik a felfegyverezett nép hőseit, zsarnokait, munkáját, ünnepeit,

történelmét – a dicsőséges mexikói forradalmat.

Ugyanebben az évben ugyanezek a művészek még tíz másik társukkal újra összegyűlnek,

hogy megalakítsák a műszaki dolgozók, a festők és a szobrászok szakszervezetét. Aláírnak egy

szociális, politikai és esztétikai felhívást, amely „az évszázadok megalázott emberfajtáihoz, a vezetőik

parancsára hóhérrá vált katonákhoz, a gazdagok ütései alatt szenvedő munkásokhoz és

parasztokhoz, a burzsoáziának be nem hódoló értelmiségiekhez” szól.[1] A festőállványt „ultra-

intellektuálisnak és arisztokratikusnak” ítélő kiáltvány alapozza meg a mexikói muralista festészetet,

meghirdeti a monumentális és köztéri művészet szükségességét, a nevelő célzatú és harcos művészet

igényét. Célja, hogy beépüljön a jelen valóságába, teremtse és alakítsa a valóságot. Ehhez választják

ki a középületek falait, így a művek a közösségi teret jelölő falakon jelennek meg.

A lázas igyekezet és a hivatalos támogatás eredményeképpen kb. ötven év alatt több mint

ezerháromszáz közéleti alkotás jön létre. Legyen az egy könyvtár falát díszítő egyszerű táblakép vagy

több száz négyzetméteres michelangelói freskó, a „muráliák” mindenhol felbukkannak: az utcán, a

minisztériumokban, a kórházakban, az egyetemeken, a szakszervezetek épületeiben. Ezek az

alkotások elsősorban a három „nagy”, José Clemente Orozco, Diego Rivera és David Alfaro

Siqueiros, valamint a kiáltványt aláíró társaik művei.

Egész generáció nőtt fel a muralizmus művelése vagy kisugárzása árnyékában, s a későbbi nemzedékek sem tudtak szabadulni a

hatásától. Egyesek tovább éltették volna, mások megszüntetni vagy elűzni akarták, ám megkerülni szinte lehetetlen: Mexikóban

hivatkozási alap és a vizuális környezetet meghatározó jelensége.

A modern művészet kezdete az egész amerikai kontinensen

 

 

 

A mozgalom túlnyúlt az országhatárokon: Latin-Amerika „saját művészeti nyelve” lett. „Politikai, kulturális és társadalmi

gondolatok közvetítője olyan korszakban, amelyben az igazság vágya szinte automatikusan fonódott egybe az ősi gyökerek

felmutatásának óhajával.”[2] Octavio Paz mexikói költő szerint így vált „a modern művészet kezdetévé nemcsak Mexikóban, hanem az

egész amerikai földrészen”. [3] Hatásának talán még meglepőbb példájaként említhetjük, hogy ez a mexikói modell közvetlenül hatott az
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amerikai Jackson Pollock pályájára is, akit részben David Alfaro Siqueiros által 1936-ban New Yorkban elindított kísérleti műhely

nevelt.

Ez az életerős, ígéretes, robbanásszerű

művészeti indulás szorosan kapcsolódik az 1910-

ben Francisco Madero vezetésével kitört mexikói

forradalomhoz, amelynek Pancho Villa és Emilio

Zapata volt a meghatározó alakja. A forradalom új

alkotmány kihirdetésével ért véget 1917

februárjában. Hosszú és véres harc volt, belső

viszályokkal és a reakció többszöri, erőszakos

ellentámadásával. De véget vetett Porfirio Diaz

elnök-tábornok szinte végtelen uralmának (1876-

1911), amely alatt az ipar az USA érdekeit szolgálta,

a kultúra Franciaországnak volt alávetett,

miközben a saját történelmüket és az indián

őslakosságot a teljes megvetés sújtotta.[4] A

forradalom nemzeti és agrárjellegű volt, nem

kevesebb, mint „Mexikó felfedezése a mexikóiak

által”. Valódi „reveláció”[5].

Mindezt a leendő muralisták közvetlenül tapasztalják meg mint katonák, tisztek, haditudósítók… A képzőművészeti főiskolai

hallgatók – köztük Siqueiros és Orozco – először a művészeti oktatás reformjáért szállnak síkra, majd 1911 és 1913 között

radikalizálódnak és átpolitizálódnak. Forradalmi csapatokat alakítanak, szerkesztik a La Vanguardia című újságot, amelynek

karikatúráit Orozco készíti. Siqueiros húszévesen Dieguez tábornok egyik zászlóaljának századosa. A fiatal művészek fölfedezik a népet,

országukat, a nemzeti örökséget. „A spanyol uralom előtti kultúra csodálatos templomait”, a „gyarmati idők legszebb székesegyházait és

a népművészetet, amelyet mestereink és tanáraink megvetettek”[6] - mondja Siqueiros. Megannyi példáját a spirituális és nevelő célzatú

közösségi művészetnek, a falfestmények művészetének.

Más források és más impulzusok is voltak. 1919-ben egy, a köznevelési államtitkár kezdeményezte európai utazás alkalmából

Siqueiros Párizsba kerül. Találkozik Riverával, aki 1909 óta ott él és közel áll avantgard körökhöz, főleg kubistákhoz. Az új lehetőségekre

szomjazó művészek megismerik Georgio Chirico metafizikus festészetét, az első szürrealista és futurista fegyvertényeket, fellelkesülnek

Andrea Mantegna és Masaccio műveitől…

Eltérések is vannak a muralisták között, mert a mozgalom minden egyes résztvevője egyéni formát dolgoz ki, viszont

mindannyian olyan radikális művészetet hoznak létre, amely a mexikói forradalom eredeti okait tükrözi: az indiánok több évszázados

szenvedését éppúgy, mint a kreolok frusztrációját; a népnek a földre és a szabadságra, az intelligenciának a „mexikóiságra” és a

művészetek modernizálására vágyódását. A modernitás és a hagyomány közötti ellentmondást a muralizmus a közös jövő felvázolásával

oldja fel. A jövő, amely elválaszthatatlannak tűnik a történelemben akkor felbukkant másik jelenségtől: a társadalmi forradalomtól, a

szocializmustól.

Orozco, Siqueiros és Rivera hősei: Prométheusz, aki az istenektől ellopta a tűzet és az embereknek adta, Cuauhtémoc az utolsó

azték király, aki a kínzás alatt sem szólalt meg, valamint a spanyol gyarmatosítóknak ellenálló Moctezuma. Más hőseiket Maderónak,

Zapatának, Karl Marxnak és Leninnek hívják. Mítoszok, példaképek, harcosok. A három művészóriás freskókat fest – Rivera műve, Az

ember, az univerzum ura (1934) ötször tizenegy méteres –, és pedagógiai, sőt néha propagandisztikus céljuk van. Miközben új formát

találnak fel, amely egyszerre tudós, merész és a hétköznapokban is mindenki számára érthető és hozzáférhető. A cél: „segítse az emberek

harcát, hogy Emberré váljanak” [7].

A történelmi feltételek nem megrendelhetők, tehát a muralizmus sem válik általánosítható modellé. De egyike azoknak a

művészi mozgalmaknak, amelyeknek sikerült választ adniuk a fontos kérdésre: attól kezdve, hogy az elkötelezettség kifejezetten fontos,
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hol és hogyan lehet a valóság részévé tenni?            

A szerző művészetkritikus, programozó a Képzőművészeti Tanulmányok Felsőfokú

Intézetében (Brüsszel).

Fordította: J. Horváth Katalin

 

[1] Szerkesztette David Alfaro Siqueiros, írta többek között Ramón Alva de la Canal, Xavier
Guerrero, Carlos Merida, Roberto Montenegro, José Clemente Orozco, Fermín, Revueltas Sánchez
és Diego Rivera

[2] Edward Lucie-Smith: Latin American Art of the 20th Century [Latin-amerikai művészet a 20.
században], Thames and Hudson, London, 1993.

[3] Octavio Paz: Le Signe et le Grimoire. Essais sur l’art mexicain, Gallimard, collection „Art et
artistes”, Párizs, 1995.

[4] Leslie Manigat: L’Amérique latine au XXe siecle. 1889 – 1929, Seuil, coll. Histoire, Párizs, 1991.

[5] Ugyanott

[6] Philip Stein: Siqueiros. His Life and Works, International Publishers, New York, 1994..

[7] Diego Rivera: Écrits sur l’art, Ides et Calendes, Neuchatel, 1996.
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„Nem minden lázadás forradalom” – Ukrajna oligarchái

Jean-Arnault Dérens és Laurent Geslin

A Krím-félsziget elszakadása után az új ukrán hatalomnak
katasztrofális gazdasági, demográfiai és szociális helyzettel kell
megbirkóznia. A húsz éve kialakult oligarchikus rendszer szegénységet,
haragot és félelmet szült.

Ez a cikkünk nem tér ki az ukrán helyzetet ma leginkább
befolyásoló külső szereplők hatására - a fordítás megkezdése óta eltelt 2-3 hét, teljesen új
környezetet teremtett. Ígérjük, hogy más cikkeinkben visszatérünk még a kérdésre. 

 
A Donbass Palace, a donyecki Lenin-tér szomszédságában, egész Kelet-Ukrajna legfényűzőbb szállodája.

Rinat Ahmetov birodalmának ékkövében egy szoba ára éjszakánként 350 euró, jóval több mint a havi átlagbér. Az
ország leggazdagabb embere közel állt a hatalmától megfosztott elnökhöz, Viktor Janukovicshoz, de ma kellő
óvatossággal a kijevi felkelés által létrehozott új hatalmat támogatja. Ahmetov tulajdonolja – e szállodán és még
számos ingatlanon kívül – a helyi labdarúgó-klubot, a Sahtar Donyecket, de milliárdos vagyonához tartoznak
bányák, acélművek és gyárak is. A nemzeti oligarchák klánjai közül a legnagyobb vagyonnal rendelkezők innen, a
donyecki ipari és bányászati medencéből érkeztek. Ez a terület a donyecki és a luganszki oblaszthoz (régióhoz)
tartozik, amely már a Szovjetuniónak is az egyik ipari és bányászati fellegvára volt.

Miként a szovjetek idején, a Donyeck-medence adja ma is Ukrajna deviza-bevételeinek egynegyedét, noha
húsz éve kétszázharminc bánya működött még itt, mostanra csak kilencvenötben folyik aktív termelés. A
függetlenség 1991-es kikiáltása után, a gazdasági káosztól és az első állami bányabezárásoktól sújtott lakosság
azonnal megkezdte a föld kincseinek kitermelését. Sokak számára ez jelentette a túlélést. „Itt elég ha egy méter
mélyre ásol, hogy szenet találj” - mondta egy öreg munkás a szomszéd ipari város Torez-bányájából, amely még

mindig a régi francia kommunista vezető nevét viseli
[i]

. Ezekben a kézműves technikával létrehozott, farönkök
által jól-rosszul aládúcolt vájatokban igen gyakoriak a balesetek. A bányászok havi 200-300 eurós keresetért
vállalják az életveszélyes munkát. Janukovics 2010-es hatalomra jutása után ezek az illegális bányák – ahogy ott
mondják „kopankik” – hálózatokba rendeződtek, és szervezetté váltak.

„A kopankikból érkező szenet nyomott áron adják el a köztulajdonban lévő bányáknak, amelyek aztán piaci
áron adják tovább” - mesélte Anatolij Akimosin, az ukrajnai független bányász-szakszervezet alelnöke. Az ebből
eredő haszon hozzáadódik a köztulajdonban lévő bányák állami szubvencióihoz, melyeknek a kormány
mesterségesen tartja fenn a fizetőképességét. „Ezeknek az összegeknek egy része eltűnik a rendszerhez közel álló
emberek zsebében” - szögezi le Akimosin. Az ukrajnai szakértők szerint az utóbbi évek szénkitermelésének
mintegy 10 százaléka érkezett illegális bányákból. A hálózat mögött álló vezetők egyike a volt ukrán elnök idősebb
fia Alekszandr Janukovics, aki kockázatos vállalkozás keretében versenyre kelt a már privatizált bányák
tulajdonosaival, mindenekelőtt éppen az említett Ahmetovval.

Kik irányítják ma Ukrajnát?

Mi van ma Ukrajnában? Forradalom? „Dehogy, csak a lapok újraosztása” - állította Vologyimir Iscsenko
szociológus. A Kijevi Társadalomkutató Intézet igazgatója Janukovics elmenekülése és az új hatalom uralomra
jutás után így értékelte a helyzetet: „Ez a kormány ugyanazokat az értékeket védi, mint az előző: a gazdasági
liberalizmust, és az egyéni gazdagodást. Nem minden lázadás forradalom. Nagyon kevéssé valószínű, hogy a
Majdan-téri mozgalom valódi mély változásokat képes előidézni, azaz igazi forradalmat hajtson végre. A május
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25-én sorra kerülő elnökválasztás legkomolyabb jelöltje nem más, mint Petro Porosenko, a „csokoládé-király”, az
ország egyik leggazdagabb embere...”. Amíg a Majdanon, a Függetlenség téren – a népharag epicentrumaiban – a
tüntetők hullottak a golyóktól, addig rejtett hátsó szobákban már megindultak a tárgyalások a gazdag
üzletemberek és egyéb hatalmasságok között. Ők azok, akik valójában ma is irányítják Ukrajnát.

Az utóbbi húsz évben az országot furcsa fejlődés jellemezte, melyet a szociológusok gyakran „oligarchikus
pluralizmusnak” neveznek. Azok az üzletemberek, akik hatalmas vagyonokat halmoztak fel azzal, hogy potom
áron megvásárolták a privatizált üzemeket, bányákat, rövid idő alatt politikai pályára is léptek. Így váltak
miniszterekké, vagy az állami adminisztráció vezetőivé az olaj- és gázkereskedők. Az ilyen és hasonló életutak
legismertebb példája a volt miniszterelnök, Julia Timosenko, a „narancsos forradalom” egyik vezéralakja, aki
szintén a gázügyletekben szerzett hatalmas vagyont. (Nota bene: akit 2011. augusztusi bebörtönzése óta a Nyugat
szinte mártír-rangra emelt...)

Jellemző módon az üzlet és az állami szolgálat kereszteződésében épültek ki a nagy karrierek, de a
lekötelezettség és a korrupció, az alsóbb szinteken is megjelent. Egyes nagyvállalkozók módszeresen arra
törekedtek, hogy politikusok kampányait finanszírozzák. Aztán persze hálából elvárták, hogy a politikusok az ő
érdekeiket védjék. Néhányan még diszkrét pozíciókat is kaptak az üzleti élet fontosabb figurái közül. Ez a szinte
hűbéri rendszer, mely Leonyid Kucsma (1994-2005) elnöksége alatt alakult ki, ma is állandó mozgásban van:
konkurens érdekek, szövetségek, és szakítások függvényében.

Pár lépésre a Donbass Palace-tól, egy fényűző épület legfelső emeletén, amely Ahmetov két cégének, a
Metinvestnek és a D.Teknek is a központja, nem is olyan régen még büszkén világított a Mako-vállalat cégére. Ez
Janukovics fiának Svájcban bejegyzett holdingja volt, mely külföldre exportálta az ukrán szenet. Apja bukása után
néhány nappal, a fényreklámot diszkréten eltávolították: ez pontosan jelezte, hogy Ahmetov, és az elnök emberei
közti szövetség véget ért.

Janukovics elnök, akit az 1990-es évek óta úgy tartottak számon, mint a donyecki klán érdekeinek politikai
képviselőjét, 2010 után bizonyos autonómiára kívánt szert tenni hatalmas védelmezőjével szemben. Állami
kulcspozíciókba helyezte bizalmi embereit – a „család” tagjait – ahogy az ukránok hamarosan nevezték őket.
Közéjük tartozott Sergij Arbuzov, akit az elnök személyes bankárának tartottak, és akit 2010 végén a Nemzeti
Bank élére helyezett. Sőt a válság legforróbb pillanatában, január 28-án, miniszterelnökké is kinevezte.
Janukovics elnök számíthatott Vitalij Zaharsenkóra is, fia közeli barátjára, akit 2010 decemberében nevezett ki az
adóhatóság élére, hogy később (2011 novemberétől) külügyminisztert csináljon belőle. A „család” tagja, azaz
bizalmi embere volt Dmitro Firtas is, aki az Oroszországból érkező gázimport monopóliumával rendelkezett,
mielőtt kiterjesztette volna érdekkörét a vegyiparra és a bankszektorra is. Az elnök bukása után Zaharsenko
Oroszországba menekült, míg Firtast Bécsben vették őrizetbe.

A „család” elősegítette egy „fiatal oligarchiáknak” nevezett csoport felemelkedését is, melynek Serhij
Kursenko volt a legfényesebb csillaga. Az 1985-ös születésű fiatalember, az üzleti élet 2012. évi „nagy felfedezett”-
je lett aztán a tulajdonosa a Gaz Ukraina vállalatnak, mely a folyékony gáz piacának 18 százalékát ellenőrizte.
Vállalata üzleti mérlege nem kevesebb mint 10 milliárd dollárra rúgott. Kursenko 2012-ben megvásárolta az
odesszai finomítót, majd szülővárosának futball klubját, a Metalliszt Harkivot is. Ezt a hihetetlen felemelkedést
elsősorban annak köszönhette, hogy igen közeli kapcsolatot ápolt a „család” egyik kiemelkedő tagja, Viktor
Psonka legfőbb ügyész fiával. Az odesszai finomító megszerzése után a Gaz Ukraina fiatal tulajdonosa nyílt
riválisává vált Igor Kolomojskinak, aki az ország harmadik legvagyonosabb emberének számított, elsősorban az
olajpiacon való komoly részesedése miatt.

A „család” bukása után Kursenko – ahogy Psonka és a fia is – Oroszországba menekült. Ugyanakkor a nagy
riválist Kolomojskit az új hatalom 2014 márciusában kinevezte a Dnyipropetrovszki Oblaszt kormányzójává.
Ugyanezen a napon Serhij Taruta, a vegyipar egyik fejedelme, a Donbass Ipari Unió (IDS) tulajdonosa, a
Donyecki Oblaszt kormányzójává vált. Taruta volt a „narancsos forradalom” egyik pénzügyi támogatója, de
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mindig vigyázott arra, hogy politikai értelemben ne túlzottan köteleződjön el. „Taruta és Ahmetov soha sem
voltak barátok, de számos konfliktus után végül is megegyezésre jutottak, hogy együtt irányítsák régiónkat” -
mesélte a politológus Valentin Kokorski. „Az elképzelhetetlen, hogy úgy nevezték volna ki Ahmetov riválisát, hogy
ő erre ne adta volna áldását” - tette hozzá a donyecki egyetem tanára. A két oligarcha között a küzdelem sokáig
kegyetlen volt. Ahmetov, az árak emelésével próbálta csődbe vinni Tarutát, hogy így vegye át az irányítást
vállalata felett.

A nemzeti oligarchák szerepe

Ennek az oligarchikus rendszernek a ritka előnyei közé tartozik ,hogy megvédte az országot az orosz tőke

befolyásától
[ii]

. Azonban, ahogy Kokorski fogalmaz, „illúzió volna azt gondolni, hogy az ukrán gazdaság,
különösen a Donyeck-medence, meg tud szabadulni az orosz befolyástól. Feldolgozó iparunk teljességgel az orosz
piacra dolgozik és a legtöbb esetben nem felel meg az Európai Unió normáinak. Oligarcháink nagyon jól tudják,
hogy Ukrajna boldogulása csak akkor biztosítható, ha továbbra is híd-szerepet játszik Oroszország és az unió
között”. Ahmetov vagyona például a Donyecki-medence területéről származik, de kiterjed Oroszországra és több
uniós tagországra is. Az oligarcha Bulgáriában, Olaszországban, és Nagy-Britanniában is birtokol üzemeket vagy
névlegesen bejegyzett vállalatokat, de gyakori nála a kereszttulajdonlás is.

Taruta az Azovi-tenger partján élő görög kisebbség soraiból származik. Szülővárosa Mariupol, melynek
nagy kikötője képezi az egyik bázisát az Ahmetov-birodalomnak. Taruta birtokolja az Azovstal és az Illics nevű
fémipari kombinátokat, valamint az Azovmas vagon-és mozdonygyárat, melynek termelése szinte teljes
egészében Oroszország felé irányul. Néhány nappal kormányzói kinevezése után Taruta Mariupolba látogatott,
hogy találkozzon a gazdaság vezető embereivel. „Az összejövetel gyümölcsöző volt: senkinek sem érdeke, hogy
szétszakadjon Ukrajna” - emlékezett vissza a találkozóra Nikolaj Tokarszkij, a befolyásos helyi napilap igazgatója,
aki részt vett ezen az összejövetelen. A Priazovszkij Rabocsi című újságot az Akhmetov tulajdonában levő SKM-
holding birtokolja. Az összefonódottság mértékét jelzi, hogy Tokarszkij nem csupán az említett lap igazgatója,
hanem egyidejűleg a Donyecki Oblaszt parlamentjének is tagja, ahol „függetlenként” közvetlenül képviselheti,
védelmezheti az oligarchiák érdekeit. Az újság még azt a kockázatot is vállalta, hogy az orosz szirénhangok iránt
igen fogékony olvasótábora előtt harcosan kiáll Ukrajna „területi integritása” mellett – éppen Ahmetov
érdekeinek megfelelően.  

Maga a kormány is számít az oligarchiákra, hogy megkísérelje legalább átmenetileg megakadályozni a
csődöt, és az államapparátus esetleges összeomlását. A kormánytagok többsége azon a véleményen van, hogy az
ukrán oligarchák védelmet nyújtanak az ”orosz veszéllyel” szemben, mert egy elhúzódó konfliktus katasztrofális
lenne a gazdasági életre, az üzletmenetre is. Ahmetov és Taruta tisztában van ezzel a veszéllyel, ezért számos
erőfeszítést tettek, hogy megnyugtassák a kedélyeket. A március 13-i erőszakos összecsapások után, Ahmetov
meglepő kommünikét bocsátott ki: a „Donyecki-medence egy felelős régió, ahol bátor és dolgos nép él, nem
hajlandó átadni magát az erőszaknak.”

Mindezek ellenére az ország keleti részén egész márciusban zajlott a középületek ellenőrzéséért vívott
furcsa küzdelem, amelyben szembeálltak egymással az oroszbarát tüntetők, és az állami rendfenntartó erők.
Először az ellenállók foglalták el az épületeket, majd pár nappal később a rendőrség. Március 9-én, a luganski
régió adminisztrációs épületének elfoglalásakor, a kivezényelt háromszáz pajzsos rendőr hagyta, hogy
benyomuljon a tömeg a középületbe. Ahelyett, hogy megvédte volna, kivonult onnan, mégpedig a körülbelül
kétezer fős (főleg nőkből és nyugdíjasokból álló) tüntető tömeg hangos éljenzése közepette. A rendőrök és az
ellenállók közötti cinkosság később is tetten érhető, a forgatókönyv megismétlődik. Egy közismert donyecki
blogger, Denis Kanaski meg is jegyezte: „A rendőrök már nem tudják, hogy kinek tartoznak engedelmességgel.
Főnökeik kiszolgálták az előző rendszert, és ezt is”
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A zűrzavar azonban nem csupán a rendészeti szerveket jellemezte. A központi államigazgatás, ahová
számos új tisztviselőt neveztek ki, a legkevésbé sem volt hatékony. Az állami archívumok megsemmisültek, „a
korrupciós ügyekben az ügyészség gyakran csak azokra az információkra hagyatkozhatott, melyeket a sajtó
munkatársaitól tudott meg” – mesélte Anna Babinec újságíró. Az ukrán hadsereg ugyancsak gyengélkedett,
mindössze hatezer harcképes katonával számolhatott, ezért a parlament március 13-án döntött a nemzeti gárda
létrehozásáról. A döntés csak növelte a bizalmatlanságot Kelet-Ukrajna népei között. A testületbe ugyanis

integrálták a radikális nacionalistákat, így a szélsőjobboldali Pravij Szektor
[iii]

 tagjait, ami a gárda működését
kockázatossá, sőt veszélyessé tette. A baj március 14-én be is következett: Harkivban egy halálos kimenetelű
összeütközésre került sor a Pravij Szektor milicistái és az oroszbarát erők között.

Ukrajna helyzete – a legenyhébb kifejezéssel is – aggasztó. Az állam lassan széthullik, a korrupció pedig
felzabálja az országot. Voltak jelei annak, hogy Kelet-Ukrajna népe egy közös mozgalomban csatlakozna a nyugati
országrész lakosságához, elsősorban az oligarchiák-rendszere és a korrupció ellen. De a fékevesztett ukrán
nacionalizmus eltávolította ettől a gondolattól a keleti országrész orosz nyelvű tömegeit. A másik oldal
gyanakvása is csak olaj a tűzre. A volt elnök, Janukovics hívei fasiszta veszéllyel riogatnak.

A Régiók Pártjának, egyben a határ-közeli Lugansk városának vezetője, Alekszandr Tkacsenko, (akit annak
idején ugyancsak sokkoltak Janukovics luxus-villájának képei) sóhajtva emlegette: „Amikor fiatalok voltunk az
iskolában megtanították nekünk a régi jelszót: békét a kunyhóknak, háborút a palotáknak”.

Ma sem a kunyhókban sem a palotákban nincs béke. A félelmek szítása és a nemzeti érzelmekkel való
manipuláció a polgárháború szélére juttatta az országot.    

A v ívódás hatvan éve – időrendben:

1954. február: Nyikita Hruscsov Ukrajnához csatolja a Krím-félszigetet.

1991. augusztus: Ukrajna függetlenné válik.

1993. június: a Krím-félsziget különleges autonóm státuszt kap.

2004. november 21.: a „narancsos forradalom” kezdete, amely hatalomra juttatja Viktor Juscsenkót.

2006. augusztus: Viktor Janukovics lesz Juscsenko miniszterelnöke.

2010. február: Janukovicsot Julia Timosenkóval szemben elnökké választják.

2013. november 21.: az Európai Unióhoz való csatlakozási szerződés visszautasítása. A tüntetések kezdete a kijevi Függetlenség-
téren.

Február 20.: véres nap Kijevben.

Február 21.: Janukovics, az ellenzék és az európai miniszterek aláírják a szerződést, mely visszaállítja a parlamentáris rendszert,
létrehoz egy nemzeti egységkormányt , és elhatározza az előrehozott választások kiírását.

Február 22.: A menekülő Janukovics „államcsíny”-ről beszél.

Február 23.: a parlament átmeneti elnököt nevez ki és hatályon kívül helyezi a nyelvtörvényt.

Február 27.: milicisták, felségjelzés nélküli orosz katonák által támogatva, megszerzik az irányítást a Krím felett.

Március16.: a krími népszavazás alkalmával, a lakosság 96,7 százaléka dönt az Oroszországhoz való csatlakozás mellett.

   

Jean-Arnault Dérens és Laurent Geslin újságírók, ukrajnai kiküldött tudósítók.

Fordította: Balázs Gábor
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[i]         Maurice Thorez volt a Francia Kommunista Párt főtitkára 1930 és 1964 között.

[ii]       Sławomir Matuszak: Az oligarchikus demokrácia: üzletcsoportok befolyása az ukrán politkára [The
oligarchic democracy: the influence of business groups on Ukrainian politics], Center for Eastern Studies, Varsó,
2012.

[iii]  L. Emmanuel Dreyfus: Az ukrán nacionalizmus ultrái [En Ukraine, les ultras du nationalisme], Le Monde
diplomatique, 2014. március.
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Társadalmi forradalmat generálhat-e a mai iszlám?

Alain Gresh

A híres orientalista Maxime Rodinson, aki korábban egy Mohamed prófétáról

szóló életrajzot
[i]

 is publikált, most egy 1966-os könyvének új kiadásával jelentkezett a

könyvpiacon. Az Iszlám és Kapitalizmus című tanulmánykötet 2014. év elején jelent

meg Párizsban a Demopolis Kiadónál
[ii]

. A könyv számos megállapítása ma is nagyon

aktuális. A többi között olyan kérdésekre igyekszik választ adni: milyen kapcsolatban

van a muzulmán világ az iszlámmal, a gazdasági fejlődéssel és a kapitalizmussal? A

muzulmán társadalmak miért vannak „lemaradva”? Miért nevezik ezeket az államokat

„fejlődő országok”-nak? Az iszlám vallás állít-e korlátotokat a szociális jóléti

intézkedések bevezetése, vagy a szocializmus elé? Maxime Rodinson elveti azok

nézeteit, akik szerint a muzulmán társadalmakat sajátos, a nyugati civilizációtól

radikálisan különböző szabályok alakítják, amelyek csak a Korán tanulmányozásával

érthetők meg. A jeles orientalista nem a Korán alapján, hanem a

társadalomtudományok segítségével, egy nem dogmatikus marxizmus alkalmazásával elemzi a címadó témát.

A tanulmány érdekessége, hogy Maxime Rodinson nem csak az iszlám és a kapitalizmus, hanem az iszlám és a szocializmus

közötti kapcsolatot is részleteiben elemzi. Felteszi a kérdést: az iszlám valóban a vagyonmegosztás mellett foglalna állást? Ez ma nagyon

utópisztikusnak tűnik, de a könyv első megjelenésekor nem volt az, hiszen a forradalmi változás benne volt a levegőben. A mai iszlám

másként kezeli ezt a témát: eszmeileg eltávolodott a radikális szociális gondolatoktól, és a társadalom forradalmi változásai nem

foglalkoztatják.

Az 1967-es júniusi háború előestéjén azonban a Gamal Abden-Nasszer egyiptomi elnök által megtestesített arab forradalmi

nacionalizmus élesztője volt ezeknek a gondolatoknak. Különböző elnevezésekkel illették, pl. nasszerizmus, basszizmus, arab

szocializmus, kommunizmus stb., melyre az akkori értelmiségiek, újságírók, tisztek, hivatalnokok, a városi középosztály tagjai lelkesen

hivatkoztak. A hatvanas évek második felében az arab világban, többnyire a radikális baloldal uralta az ideológia színpadát. Oly annyira,

hogy a baloldali elméletek különböző értelmezői között éles, akár gyilkos viták dúltak. Egyiptomban, Algériában, Szíriában, Irakban,

Dél-Jemenben kísérletet tettek a társadalom radikális átalakítására. Az várták, hogy a több országon végig vonuló forradalmi hullám

hamarosan elsöpri majd az arab monarchiákat is.

Az új államok mindenütt tekintélyelvű, autoriter rendszerek lettek, ahol erősen ragaszkodtak a frissen elnyert nemzeti

függetlenséghez. Ezek az államok véglegesen le akarják zárni a külföld uralmát, miközben belekezdenek a társadalom radikális

átalakításába is. A „polgári demokráciát” mint modellt visszavonhatatlanul elítélik. Földreformot hajtanak végre, támogatják a

gazdasági fejlődést, ezen belül is elsősorban a nehézipar fejlesztését. Az új államok társadalmának, gazdaságának radikális átalakításban

az állam szinte mindenütt központi szerepet vállal. Erőteljes újraelosztási politikát valósítanak meg, megszervezik a közoktatást és

közegészségügyet.

A többségében agráriumból, paraszti munkából élő, erősen hívő arab lakosság nagy része azonban nehezen fogadta be a

forradalmi változásokat, ezért a politikai hatalom az iszlám felé fordult. Úgy vélték, hogy a politikai célok megvalósítását segíti majd az

iszlám, így az egyszerű emberek könnyebben elfogadják az új helyzetet. Mint Rodinson írta: „A nemzeti önazonosság és a hagyományos

vallási világkép jól összeegyeztethető. Az iszlám szólamok demagóg (a szó eredeti értelmében
[iii]

) felhasználása lehetővé teszi, hogy

elfedjék a más forrásokból származó szocializáló elképzeléseket”.

Az arab baloldali forradalmak viszonylag kedvező nemzetközi helyzetben zajlottak a hatvanas években. Akkoriban az egész

harmadik világban „piros volt az ég alja”. Ez a radikális változások kora, amikor a Fidel Castro vezette latin-amerikai fegyveres
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mozgalmaktól kezdve, Indokína „felszabadított” területein át az afrikai gerilla mozgalmak országain keresztül mindenütt a szocialista,

sőt gyakran a kommunista jövőben hisznek az emberek.

A szocialista ideológia – sokféle értelmezéssel – akkoriban annyira erős volt, hogy még a forradalmi jövőképtől teljesen távol

álló szervezetek is „iszlám szocializmust” követelnek. A szocializmus és az iszlám című kötet, amit a Muzulmán Testvériség egyik szíriai

vezetője Moustapha Siba’i írt, bestsellerré vált. „A Próféta alapította meg a széles értelemben vett szolidaritás különféle társadalmi

intézményeit” – szögezte le a szerző. Majd azt állította:„a társadalmi szolidaritás elvén alapuló muzulmán szocializmust erkölcse és

humanizmusa különbözteti meg más, nem az iszlám tanításaira épülő szocializmusoktól. Ha valóban alkalmaznánk a Próféta által előírt

szolidaritást, akkor a mi társadalmunk egy ideális társadalom lenne, amelyet semelyik másik meg se közelítene.” Arra azonban nem

válaszolt a bestseller szerzője, hogy mi az akadálya a magas röptű ideák gyakorlatba történő átültetésének.

A szocializmus vallásos értelmezésről Rodinson a következőket írta: „Az iszlám egyes áramlatai drasztikusan korlátozni akarják

a tulajdonjogot, épp a magánvagyon maximálásának kikényszerítésével. Ezek a követelések azokra a vallási szöveggyűjteményekben

megfogalmazott utalásokra vezethetők vissza, melyek azt állítják: a földi javak elfordítanak Istentől és a hívő embert kísértésbe viszik.”

Rodinson felteszi a kérdést: az iszlám szocializmus hívei ugyanúgy képesek felhasználni a vallást, mint a reakciós erők? Válasza

inkább tagadó: „A reakciós értelmezések mögött ott állnak a hagyományos értelmezés hosszú évszázadai, a felhalmozott múlt tekintélye

és presztízse illetve a megszokás. Ráadásul, a hivatalos vallásértelmezések gyakran nagyon is konkrét érdekeket szolgáltak ki,

amelyeknek nem sok köze volt a vallási tanokhoz.” A vallási vezetők is általában konzervatív nézeteket vallanak. Ezt idővel még erősíteni

fogja az iszlám „wahabizálásának” terjedése, és Szaúd-Arábia befolyásának növekedése.

A dollármilliárdokkal rendelkező szaúdi királyság ugyanis nemzetközi méretekben is kikényszerítette saját elveinek elterjedését,

ezért tart el több tízezer prédikátort szerte a világban. Ezekben a nézetekben sok minden keveredik. Szélsőségesen retrográd például a

nők esetében, és elfogadja a neoliberális gazdasági működést. Szaúd-Arábia ez utóbbival jelzi a nyugati világhoz való feltétlen

csatlakozását. Érdemes emlékezni az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia és az iszlámista csoportok stratégiai szövetségére, ami legalább

két alkalommal jelzett egyértelmű politikai irányultságot: a nasszerizmus elleni harcban az 1960-as években, majd az afgán dzsihádisták

támogatásában az 1980-as években.

Rodinson a következőképpen összegzi elemzését: „A történelmi tapasztalat nem támasztja alá azt az elképzelést, hogy a

muzulmán vallás szerepet kaphat a tömegek mozgósításában, egy szolidárisabb gazdasági rendszer kiépítésében. Különös tekintettel

arra, hogy egy új gazdasági rendszer feltétlenül forradalmi kell legyen, hiszen le kell rombolnia a mára kialakult rendszereket.”

Fordította: Morva Judit

 

[i]           Maxime Rodinson: Mahomet, Points Seuil, Párizs, 2010 (első kiadás: 1961).

[ii]          Maxime Rodinson: Islam et capitalisme, Démopolis, Párizs, 2014, 228 old. 23 euró.

[iii]         A demagógia a retorika azon fajtája, amely az érzelmekre és az előítéletekre próbál hatni –
http://hu.wikipedia.org/wiki/Demag%C3%B3gia

http://hu.wikipedia.org/wiki/Demag%C3%B3gia
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Birodalmak

Böröcz József és Mahua Sarkar

A mai politikai közbeszédben gyakran használunk két –
birodalom és gyarmatosítás – olyan kifejezést, melyek módszeres
kifejtése hasznos lehet olvasóink számára. Magyarország történelme
folyamán három kontinentális birodalomnak is része volt és kérdés,
hogy birodalmi perifériaként határozhatjuk-e meg mai Európai Uniós
tagállami létünket.

A szociológus-egyetemi oktató szerzőpáros első cikke eredetiben elérhető az alábbi linken:
https://www.academia.edu/1485354/Empires

A birodalmak olyan társadalmak felett álló szervezetek, amelyek kisebb, korábban széttagolt politikai
egységeket egyetlen politikai rendszerbe kötnek össze. A birodalmat alkotó egységeket rangsorolják, mindegyik
egység a birodalmi hierarchia meghatározott helyét foglalja el, a ranglétra magasabb fokára jutásának lehetősége
nélkül. Nagy távolságra kiterjedő kereskedelmük révén a birodalmak kulcsszerepet játszottak azoknak a hatalmas
egységeknek a kialakításában, amelyek egész mai világunk átfogó kapcsolatrendszerét jelentik. A világ legtöbb
mai állama birodalmak utódaiként vagy azok átalakulása, feloszlása vagy megszűnése eredményeként jött létre.

A birodalmak történelmileg elsősorban a katonai invázió, hódítás, valamint a lakosság erőszakos leigázása,
rabszolgává tétele vagy kiirtása módszerével jöttek létre. További módszerek közé sorolhatók az uralkodók közötti
tervszerű házasodás révén létesült szövetségek, harmadik fél ellen kötött katonai szövetségek, földszerzések (és
ennek kiterjesztéseként a területen élő társadalmak gazdasági, társadalmi és geo-stratégiai erőforrásainak
kiaknázása), vagy diplomáciai alkuk. Néhány esetben, mint az európaiaknak Amerikába való 15. század végi
betolakodásakor még az egészségügyi tényezők is szerepet játszottak a betolakodók által bevitt fertőző betegségek
révén, mint a himlő, kanyaró, bárányhimlő vagy a spanyolnátha, amelyek szabályosan megtizedelték a
bennszülött lakosságot.

 

Birodalmi hierarchiák

Főleg a nagy területi kiterjedésű birodalmakban fokozatosan kialakulnak bizonyos belső politikai
sajátosságok: minél magasabban áll egy-egy részegység a birodalmi hierarchiában, annál nagyobb és
egyértelműen körülírt politikai és közigazgatási hatalommal rendelkezik. Ugyanakkor minél alacsonyabban áll a
hierarchiában, annál kevésbé meghatározottak a közigazgatási vagy politikai jogai. A hatalom központosítására
való törekvés természetes következménye az, hogy a birodalmak határai viszonylag kevésbé rögzítettek és
változékonyak. Példaként lehet említeni olyan hatalmas birodalmakat, mint a kínai vagy a Mongol Birodalom,
amelyek külső határai, történelmük bizonyos időszakaiban vagy egyáltalán nem, vagy nehezen voltak
meghatározhatóak.

E sajátosságuk alapján a birodalmak, legalábbis elméletileg, jól elkülöníthetőek a mai államoktól.
Létrejöttük után törvénybe foglalnak egy, az alárendelt egységek képviselői által emelkedett stílusban
megfogalmazott hivatalos behódolási nyilatkozatot és egy másik, szintén hivatalos nyilatkozatot, amelyben a
birodalom vezetői elfogadják ezt a nyilatkozatot. A birodalmak igyekeznek örökérvényűvé tenni azt a politikai
ideológiát, amely a birodalmi hierarchiát természetesnek és megváltoztathatatlannak állítja be. Ezek az
ideológiák jócskán túlélhetik az azokat létrehozó birodalmakat is.

https://www.academia.edu/1485354/Empires
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A birodalmak kormányzási hierarchiájában kétirányú hatásrendszer működik. Fentről lefelé irányulnak a
parancsok, dekrétumok, ítéletek és a birodalmi vezető intézkedései, a közvetlen kényszerítés katonai és más
formái, valamint nagyon kis mennyiségben bizonyos újra elosztott birodalmi javak, pénzügyi és katonai
műveletek, kincstári intézkedések. Alulról felfelé áramolnak a gazdasági értékek, mint az adók, sarcok, az
uralkodónak címzett ajándékok, a hivatalok által begyűjtött információk, és a belső hírszerzési adatok. Bár
ezeknek a kétirányú áramlásoknak az intenzitása rendkívül változó és más-más politikai, gazdasági, társadalmi és
kulturális eredményekre vezetett, legalább egy részüknek a megtartására szükség volt a birodalom
fennmaradásához.

A birodalmak 4 alapvető ellenőrzési mechanizmust tartanak fenn: 1. az értékek a központ felé
áramoltatását 2. a birodalom népességének és ásványkincseinek központi felmérését 3. a kormányzati
eszközöknek és eljárásoknak, valamint 4. az egész birodalomra meghatározott geopolitikai érdekeknek a
felmérését. A birodalmak sokrétegű rendszerek, melyek normalizálják és állandósítják a népek között állítólag
meglévő kulturális, nyelvi és bio-politikai különbségeket és úgy rendezik azokat, hogy megfeleljenek a birodalom
hierarchikus logikájának. A területi egységek közötti hierarchia és a népek között meglévő rangsorolás miatt
kialakult vetélkedés következtében a birodalmak történelmileg mereven ellenálltak minden olyan gondolatnak,
amely kiterjesztette volna az alapvető civil, politikai, gazdasági és kulturális jogokat az összes alárendelt népre. Ez
így történt még akkor is, ha egyéb geopolitikai, gazdasági, társadalmi vagy kulturális feltételek megengednék, sőt
szükségessé tennének ilyen átalakulásokat (például a 20. század eleji meghiúsult javaslatok a Habsburg-
birodalom modern állammá alakulására).

A befogadás és kirekesztés gyakorlata, a népcsoportok közötti állítólagos és viszonylagos
„értékkülönbségekre” épülő (gyakran rafinált) hierarchia, sokszor maradandó öröksége a birodalmi
rendszereknek.

A birodalmak, geopolitikai szempontból nézve, két egymástól világosan elkülöníthető kategóriába
sorolhatók, melyek megkülönböztetése messze vezető történelmi és egyéb következményekkel járnak.
Valamennyi, 16. század előtt létrejött birodalom kontinentális birodalom volt; a tengereken átívelő birodalmak a
kapitalizmus világrendszerének idején jöttek létre.

 

Kontinentális birodalmak

Az összefüggő birodalmakban a politikai hatalom hierarchikus hálózatainak térbeli struktúrája egy, a
papíron szétfutó tintapacnira emlékeztet: a különböző alkotórészek között hosszú, közös határok vannak – vagy,
mint a szigetvilágot vagy földszorost magában foglaló birodalmak esetében, ahol a földrajzi összefüggés
megszakított, ott viszonylag rövidtávú tengeri kapcsolatok kötik össze a területi réseket – „fehér foltok” nélkül.
Területi adottságukkal összefüggésben az ilyen birodalmak egészükben véve koncentrikus szerkezetre
törekszenek, melyben a hatalmi piramis csúcsa a földrajzi középpontban helyezkedik el, így aztán a birodalmi
hatalom székhelyétől mért földrajzi távolság egyben a birodalmi hierarchiában elfoglalt viszonylagos pozíciót is
mutatja. A fölfelé, a hatalmi központ felé irányuló mozgások a földrajzi középpontba, a lefelé irányuló áramlások
az ellenkező irányban történnek.

A határok elmosódottsága, meghatározatlansága nem jelent akadályt a birodalom irányítása számára. Ami
itt a legfontosabb: a birodalommal kapcsolatos döntések a központban, a birodalom peremrészétől távol
születnek. A részek közvetlen fizikai kapcsolata miatt a kontinentális birodalmakban a népességnek módja van
áttelepülni egyik helyről a másikra, amennyiben az megfelel a birodalmi logika kívánalmainak. A területi
összefüggés és koncentrikusság kombinációjának az a másik következménye, hogy a birodalom népességében a
különböző, földrajzilag, etnikailag, nyelvileg meghatározott csoportok specializálódnak a birodalom fenntartása
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szempontjából fontos feladatok ellátására, olyanokra, mint az udvartartás, adóbeszedés, kereskedés,
hivatalnokoskodás, katonáskodás, határőrzés és hasonlók.

 

 

Tengereken átívelő birodalmak

A modern kapitalista világrendszer kialakulásával együtt új típusú birodalom jött létre – bár sok
kontinentális birodalom továbbra is fennmaradt. A tengereken átívelő birodalmak először is és legfőbbképpen
különleges logikán alapuló területi szerkezetükben különböznek az összefüggő birodalmaktól. A tengereken
átívelő birodalmak lényegében véve területileg egymástól távol levő, történelmileg egymástól élesen különböző
társadalmak között létrehozott alárendeltségi kapcsolatokra épülnek. Ennek következtében az ilyen birodalmak
működtetése számos, egymástól földrajzilag néha igen távol fekvő helyek között tart fenn kapcsolatot.

Az egyik végén az a társadalom áll, amely a birodalmi alárendelést eltervezi és kierőszakolja, a másik végén
pedig az a társadalom, amely a gyarmati terjeszkedéssel járó erőszakot elszenvedi. A birodalmi központok
széleskörű kapcsolatot tartanak fenn gyarmataikkal, ezzel szemben a gyarmatok elszigeteltek maradnak. A
gyarmati területek között kevés közvetlen kapcsolat van és azt is a központ bonyolítja. Azt a kevés, perifériák
közötti műveletet, ami jelen van a tengereken átívelő birodalmak gyarmatai között – rabszolgák átadása vagy
dolgoztatása, birodalmak között lezajló hadműveletek –, a birodalmi központ indítja be és szünteti meg, és végig
szigorú ellenőrzés alatt tartja.

Nyilvánvaló, hogy a technikai fejlődés a szállítások területén – különösen olyanok, mint a tengeri hajózás
fejlett eszközei, földrajzi ismeretek, hajóépítés – kulcsszerepet játszottak a tengereken átívelő birodalmak
létrejöttében. A technológia ugyanakkor nem játszik főszerepet, minthogy a történelemben vannak példák arra,
hogy a korábbi nagy tengerészeti technológiai újítások – amelyek lehetővé tették a kapitalizmus előtti afrikai-
eurázsiai kereskedelmi rendszerek létrejöttét – nem jártak tengereken átívelő birodalmak létesítésével.

A tengereken átívelő birodalmak a kereskedők és az óceán parti kisebb nyugat-európai királyságok
szövetségével jöttek létre és olyan tényezők együttes hatásának tudhatók be, mint az, hogy a nyugat-európai
államok képtelenek voltak létrehozni nagy és geopolitikailag jelentős kontinentális birodalmakat, illetve hogy
távol voltak – a gyakorlatban ki voltak zárva – az afro-eurázsiai kereskedelmi hálózat fő áramköreiből.

Az egész Földre kiterjedt birodalomépítési láz a tetőpontját a 19. század végén lezajlott „Afrikáért való
küzdelemben” érte el. Az egészet pedig az 1884-85-ös berlini konferencia tetőzte be, ahol az európai birodalmak
képviselői azért gyűltek össze, hogy Afrika kevés, még nem gyarmatosított részét szétosszák a konferencia
résztvevői között. Minthogy ezzel a Föld lakható felszínének legnagyobb része egyik vagy másik birodalom
birtokába került, minden további birodalomlétesítésnek vagy -bővítésnek óhatatlanul más birodalom birtokának
elvételével kellett történnie.

 Az ebből fakadó, a világ újrafelosztását célzó geopolitikai nyomás és a legerősebb nyugat-európai
birodalmak által táplált világméretű agresszív geopolitikai stratégiák voltak az I. világháború kirobbanásának fő
okozói. Ugyanezen tényezők játszották a főszerepet a II. világháborúba torkolló szerkezeti feszültségek
kialakulásában is, minthogy a tengelyhatalmak kifejezett geopolitikai céljai a világméretű birodalmi
terjeszkedésre összpontosultak, melyekben kontinentális és tengereken átívelő birodalmak tervei egyaránt
szerepeltek. A tengereken átívelő birodalmak egész világra kiterjedő hálózatának kiépítése különösen fontos volt
annak a kiépülésében, amit ma nyugat-európai burzsoá társadalomnak nevezünk.

A tengereken átívelő birodalmak létrejötte lehetővé tette a kezdetben marginális, kis nyugat-európai
társadalmak katona-kereskedőinek, hogy bekapcsolódjanak koruk tekintélyes afro-eurázsiai kereskedelmi
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hálózataiba. A különböző ásványkincsek, különösen Amerika ezüstbányáinak megtalálása révén a spanyol és
portugál kereskedők hozzájutottak azokhoz a cseretárgyakhoz, amelyekkel megvásárolhatták a nagyon vágyott
kínai árukat.

A háromirányú kereskedelem – európai áruk Afrikába szállítása, afrikai rabszolgáknak a karib-tengeri és
amerikai térségbe szállítása, valamint a rabszolgamunkával megtermelt áruk, különösen a cukor, gyapot és más
növényi termékek Európába szállítása – jelentős gazdasági és geopolitikai előnyökhöz juttatta a nyugat-
európaiakat.

A tengereken átívelő birodalmak hálózata – amely között legfejlettebb a brit birodalom, de jelentős volt
annak francia és holland változata is – az egész világra kiterjedő, gazdasági, katonai, felderítéssel kapcsolatos
ismeretek birtokába juttatta az európai központokat, amelyek a birodalmaik elvesztése utáni időkben is, azokat az
egész világra gyakorolt befolyásuk fenntartásának alapjául használták fel.

 

Birodalom utáni átalakulások

Az utóbbi két évszázadban a világ átélt négy olyan időszakot, amelyek politikai változásai birodalmak
felbomlásával jártak. Az első a 18. század végétől a 19. század közepéig tartó időszak volt, amelyet a főleg
Amerikában lezajlott felszabadulási harcok fémjeleztek. A második ilyen hullámban bomlott fel két, több
évszázadon át fennállt kontinentális birodalom – az ottomán és a Habsburg-birodalom – és alakult át egy
harmadik, a cári Oroszország, az I. világháború nyomán szocialista állammá. A sikeres felkelések harmadik
hulláma a nyugat-európai központú gyarmati birodalmak gyors összeomlását eredményezte, amely folyamat
során a II. világháborút követő 30 év alatt a világ új független államainak száma 100-zal növekedett.

A negyedik hullámban került sor a szovjet blokk hierarchikus politikai rendszerének lebontására. Ez egy
olyan, államok feletti rendszer volt, amely még rendelkezett a hagyományos birodalmak néhány ismérvével, mint
a politikai döntések központosítottsága, ugyanakkor a magántulajdon tiltottsága és néhány elosztási minta
tekintetében világos eltérést mutatott fel más birodalmi rendszerektől. Kimúlásának eredményeképpen nemcsak
a varsói szerződés tagállamai nyerték vissza korábbi állami szuverenitásukat, hanem maga a Szovjetunió is
megszűnt, miáltal megszűnt több, a balti államoktól Közép-Ázsiáig elnyúló térség köztársaságainak kontinentális,
kvázi-birodalmi alávetettsége is.

A birodalmak szétesésének mind a négy periódusa növelte a világ független államainak számát,
hatványozottan összetettebbé téve az államközi kapcsolatokat és viszonyokat és ezzel a világ irányítását. A
birodalmak örökségei a birodalom utáni időkben sem szűnnek meg működni. A kontinentális és a tengereken
átívelő birodalmak sajátságainak ellentétessége az újonnan függetlenné vált államok viszonylatában feltűnően
különböző gazdasági, politikai, kulturális és ideológiai elképzelések, kihívások, lehetőségek és következmények
számára nyitottak utat. Még a birodalmi rendszerek összeomlásának négy periódusa után sem látható teljesen
világosan, hogy ennek a politikai formának az utolsó megvalósulásával van-e dolgunk. Két új fejlemény érdemel
említést ezzel kapcsolatban.

Először is, a 20. század világra hozta az államok feletti politikai uralom új fajtáját – az Európai Uniót –,
egy olyan intézményt, melyet néhány megfigyelő, köztük jeles politikusok, ismételten egy új fajta birodalomnak
neveznek. Az Európai Unió kezdetben egy olyan geopolitikai stratégia volt, amelynek a célja az volt, hogy

összehozza – az EU hivatalos szóhasználatával élve „csoportosítsuk és osszuk meg[i]” – Nyugat-Európa egykori
gyarmati hatalmait, amelyek a II. világháború nyomán elvesztették birodalmaikat. Az utóbbi évtizedekben
növekvő számban csatlakoztak az EU-hoz Közép-, Kelet- és Észak-Európából olyan államok, amelyeknek viszont
arról voltak történelmi tapasztalataik, hogy részei voltak egy kontinentális birodalomnak. Bár nyilvánvalóan
államok feletti és saját közhatalommal rendelkező szerveződés, az Európai Unió, a szó szoros értelmében véve
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nem mondható birodalomnak a tagállamok együttműködési módjainak összetettsége miatt, ami, legalábbis
egyelőre, megakadályozza egy fix, nyugat-európai irányítású birodalmi hierarchia kialakulását.

Mégis, nehéz szem elől téveszteni, hogy az EU legrégibb tagjai még ma is központjai a világ még meglevő
gyarmatbirodalmainak többségének és hogy az európai felsőbbrendűség fogalma, amire gyakran utalnak az
európai közéletben, a gyarmatbirodalmi szóhasználatra „a Nyugat és a többiek” emlékeztet, történelmileg abból is
ered. Végül érdemes megemlíteni, hogy egyes vélemények szerint a jelenlegi, hidegháború utáni világ egészében
véve egy hatalmas birodalom, amelynek kormányrúdját a legnagyobb geopolitikai hatalommal rendelkező,
egykori telepes kolónia, az Amerikai Egyesült Államok tartja a kezében.

E terület szakértői figyelmen kívül hagyják ennek az elképzelésnek néhány oldalát, például azt a tényt,
hogy a történelmi birodalmak a központhoz formálisan kötődött területekből álltak – s ez olyan valami, ami
nehezen alkalmazható jelenlegi világunkra és a mai USA helyére (kivéve persze, azoknak az erőszakos
eseményeknek a történelmét, amelyek magának az Amerikai Egyesült Államoknak a területi egyesüléséhez
vezettek). Mégis, az a mód, ahogyan a világ jelenleg hanyatló gazdasági egyeduralkodója páratlan katonai erejét
egyre inkább az egész világ feletti ellenőrzés stratégiai céljának szolgálatában használja fel, elfogadhatóvá teszi
ennek a hasonlatnak a használatát.  

Fordította: Petik János  

[i]
            Pooling and sharing vagy P&S elv vagy módszer
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Gyarmatosítás

Böröcz József és Mahua Sarkar

A gyarmatosításról a mai Magyarországon általában keveset
tudunk, pedig az utóbbi két évszázadban a világ négy olyan időszakot élt
át, amely a kor fejlett tőkés birodalmainak átalakulásával majd végül a
gyarmati rendszerek felbomlásával a világrendszer alapvetően új
formáját hozta el. Az alábbi összegző tanulmány párja a Birodalmakról
szóló ismertetésnek és arra keresi a választ, vajon létezik-e új
gyarmatosítás és ha igen, akkor miben hasonlítható a hagyományos
gyarmati állapothoz?

Mind a két cikket angolból fordítottuk és eredetiben az
www.akademia.edu honlapon, az egyetemi oktatók internetes hálózatán jelentek meg. A pontos
elérhetőség: https://www.academia.edu/1485352/Colonialism

 

A kolonializmus gyakorlat és világnézet is. Gyakorlatként magában foglalja egy társadalom leigázását egy
másik társadalom telepesei által. Világnézetként a gyarmatosítás egy valóban globális geopolitikai, gazdasági és
kulturális doktrína, amely a nyugat európai kapitalizmus világméretű terjeszkedésében gyökerezik. E doktrína
jócskán túlélte a legtöbb gyarmatbirodalom összeomlását. A szigorú értelemben vett “települések” azaz kolóniák
már jóval a globális kapitalizmus beköszönte előtt is léteztek. Az angol colony azaz gyarmat szó az ősi latin
colonia-ból ered, amelynek a jelentése: előőrs vagy település. Azonban a gyarmatosítás, mint a birodalmi
kormányzás elve, és a kapitalista terjeszkedés hatékony stratégiája, egy a 15. századot követően megjelent, par
excellence modern nyugat európai találmány. A gyarmatosítás magába foglalja más társadalmak, a világ
régióinak és e régiók erőforrásainak tartós, erőszakos kisajátítását, amit konkrét ideológiával támasztottak alá.

A kolonializmus több folyamat kombinációjából áll, amely figyelemre méltó állandósággal ismétlődik a
különböző esetekben. Közülük néhány:

- A nyugati “felfedezők” találkozása, ismételt és tartós érintkezése a gyarmatosításra kiszemelt régiók
lakóival, szinte mindig együtt jár az erőszakos támadással, a stratégiai népirtással, a helyi irányítók alárendelt
szerepekre kényszerítésével és végül: a nyugat európaiak letelepedésével.

- A gyarmatok földrajzának, gazdaságának, népeinek és népszokásainak felmérése, tudományos elemzése
azzal a kifejezett szándékkal, hogy előmozdítsák az erőforrások kivonását, majd az egyenlőtlen cserekereskedelem
kikényszerítését.

- Olyan termelő vállalkozások beindítása (ültetvények, bányák és nyersanyag-kitermelés stb.), amelyekben
a “bennszülött”, tehát rabszolga sorba taszított munkaerő korlátozás nélkül felhasználható.

- Az őshonos ágazatok rendszeres rombolása, a gyarmatok európai árú-piaccá tétele.

- Háromszögű kereskedelem kialakítása a következők szerint: az európai áruk piacának kialakítása
Afrikában, az afrikai rabszolgák értékesítése az amerikai és karibi térségben, valamint az amerikai ültetvények
termékeinek eladása Európában.

http://www.akademia.edu/
https://www.academia.edu/1485352/Colonialism
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- Olyan modernizációs projektek megvalósítása, mint a fejlett szállítási és információs infrastruktúrák
kiépítése, a földmagántulajdon kialakítása, a gyarmati jog bevezetése, a gyarmati igazgatás és a specifikus
adóztatás kialakítása a fosztogató és fegyelmező jellegű apparátusok működtetéséhez.

- A rabszolga, vagy szerződtetett munkaerő oda-vissza szállítása, alkalmazása a gyarmatok és régiók között,
vagy ugyanazon a gyarmaton belül. A természettel szoros kölcsönhatásban élő helyi lakosság kulturálisan is
körülírható tevékenységeinek szisztematikus szétrombolása, „pufferlakosság” kialakítása gyarmatosítókból és
máshonnan oda telepedett lakosokból.

- A kollaboráns/komprádor gyarmati elit, a tömegoktatási rendszer és a közkultúra kialakítása, amelyek
előmozdították az olyan eszmékhez való feltétlen igazodást, mint a nyugati civilizáció elismerése, és ezzel együtt
az „európai felsőbbrendűség” és a gyarmati viszonyok elfogadtatása.

- Az alsóbbrendűnek tekintett gyarmati lakosság formálása a „felvilágosult” európai, azaz fehér kultúrához,
a „tudományos” rasszizmus elfogadtatásával együtt. A gyarmati lakosság hadviselésre kényszerítése újabb
gyarmatok, vagy mások gyarmatainak elfoglalása alkalmával.

- Az alávetett gyarmati lakosság Európába költözésének megakadályozása.

Az erőszak a gyarmatosítás lényegéhez tartozott. Mint Aimé Césaire
[i]

 hangsúlyozta: a kolonializmus épp
oly rutinszerűen alkalmazta az erőszakot a tengeren túli nem-európai lakosságokkal szemben, mint később a náci
Európa saját polgáraival szemben.

Bár a kolonializmus bizonyosan totális rendszer volt, hasznos lehet elemezni az uralom három,
kölcsönösen összefüggő elemének összetett hatását. A politikai-gazdasági, a társadalmi-intézményi, és a
reprezentációs-szimbolikus területek vizsgálatát a következő fejezetekben foglaljuk röviden össze.

Politika-gazdaság

Tekintettel arra, hogy a kapitalizmus keletkezését a nyugati tudományos körök alapvetően az európai
feudalizmus változásában keresik, nehéz megragadni a kolonializmus jelentőségét a globális kapitalizmus
keletkezésében, és a mai Nyugat-Európa kialakulásában. Közvetlenül a gyarmatosítás időszaka előtt Nyugat-
Európa viszonylag kicsiny, területileg és gazdaságilag marginális függeléke volt a hatalmas összefüggő afro-
eurázsiai kereskedelmi rendszernek. Angus Maddison gazdaságtörténész becslése szerint, az 1000 és 1500 közötti
években - azaz a kolonializmus teljes fellépése előtt - Afrika és Ázsia együttesen az emberiség teljes gazdasági
termelésének a 75-80 százalékát adta. Ezzel szemben Nyugat-Európa részesedése 9 és 18 százalék között
ingadozott. A nyugat-európai központú tengeren túli gyarmatbirodalmak kiépülésével, (körülbelül 1820-ra)
Afrika és Ázsia együttes gazdasági súlya a világban 64 százalékra csökkent, míg Nyugat-Európáé közelítően 23
százalékra nőtt.

A 19. században két nagy átalakulás ment végbe a világ más részei feletti nyugat-európai uralom
szerkezetében, amelyek további változásokat hoztak e területek viszonylagos sorsában. A század első felében
lezajlott - a legtöbb esetben kreol elitek által vezetett - sikeres függetlenségi mozgalmak hatásaként Latin-
Amerikában drasztikusan zsugorodtak Spanyolország és Portugália gyarmati birtokai. A különböző nyugat
európai gyarmatosító hatalmak behatolásai fokozódtak e században Dél- és Délkelet-Ázsiába, valamint Afrikába.
Új területeket juttattak közvetlen gyarmati uralom alá, miközben egymással is küzdöttek, hogy minél nagyobb
részt hasítsanak ki maguknak az erőforrásokban gazdag kontinensekből. Ennek eredménye az volt, hogy 1913-ra
Afrika és Ázsia együttes részesedése a világ jövedelméből szinte katasztrofális szintre (28 százalék alá) csökkent,
míg a gyarmati uralmának csúcspontját elérő Nyugat-Európa egyedüliként rendelkezett a világ teljes előállított
értékének egyharmadával.
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Hogyan történt ez? A gyarmatosítás egyszerűen a globális szerkezeti átalakulás két, viszonylag különálló
folyamatát indította el. Az egyik gyarmati értékátvitelnek nevezhető, a másik pusztító hatásnak. Az első olyan
gazdasági, jogi és logisztikai mechanizmusok szabadjára engedésével járt, amelyek biztosították a természeti
erőforrások (például ásványi kincsek, elsősorban az ezüst és az arany, majd a nagy iparosítások beindulása után a
vasérc) átvitelét a gyarmatokról a metropolisokba. A nyugat-európaiak olyan döntő áruk gyarmati termelését is
megkezdték, mint a gyapot, a fűszerek, a tea és a kávé. Mindezt az európaihoz képest megdöbbentően olcsó
gyarmati munkaerő, a rabszolgák totális kizsákmányolásával.

Az olcsó munkaerő alkalmazása mellett az adózás és az árfolyam-manipulálás szélsőségesen eltorzított
rendszerei tovább fokozták az értékek szakadatlan áramlását a gyarmatokról a központokba. Az óriási haszon
nem maradt el. Erre jó példa a viszonylag kis Szent Domingó (a későbbi Haiti) sziget rabszolgamunkára alapozott
ültetvényeinek a termelése, mely az 1791-es haiti forradalom előtti Franciaország teljes „külkereskedelmi”
bevételének a kétötödét tette ki.

Nyugat-Európa globális gazdasági pozíciójának relatív javulásával együtt járt a gyarmatosított területek
társadalmi, jogi, politikai, iparosodás előtti, agrár és egyéb technológiai szerkezeteinek az elpusztítása. A
gyarmati politika különálló elemei, így a birodalmi hadviselés; a lakosság jelentős részének az áthelyezése vagy
legyilkolása; az őshonos társadalmak kereskedelmi hálózatainak és gazdasági intézményeinek az elpusztítása; a
nyugat-európai termékek kényszerített importja együttesen gyengítették a gyarmat gazdasági, politikai és
társadalmi lehetőségeit. Mindezt fokozta a gyarmatosított társadalmak gyakorlatától idegen jogi eljárások
kierőltetése, a földmagántulajdon kényszerítése ott, ahol a földhöz való közösségi hozzáférés volt a norma. A
szándékos rombolás különösen gyalázatos példája volt az Indiában termelt ópium kereskedelmi monopóliuma
körüli hadjárat. A monopóliumot tulajdonló Brit Kelet-indiai Társaság (British East India Company) az ópium
importjának és értékesítésének ismételt, kifejezett tilalmával szembeszegülve rendszeresen terítette az erősen
addiktív anyaggal Kínát, a gyarmatosításnak addig sikeresen ellenálló, erős, nem-európai hatalmat. A britek által
Kínába csempészett ópium mennyisége majdnem a százszorosára nőtt 1730 és 1830 között. A kínai tiltakozást a
Brit Birodalom indokként használta fel két, Kína elleni háború indításához, hozzájárulva a 19. századi kínai
birodalom hatékony lerombolásához.

Összegezve: a gyarmati értékkivitel - a kapcsolódó jelenségekkel együtt - lehetővé tette, hogy Nyugat-
Európa kiterjessze geopolitikai és gazdasági hatalmát. A gyarmati időszakban létesített függőségek előnyeit ezek a
gazdag társadalmak nem csupán az adott időszakban aratták le, hanem jóval később, a formális gyarmati uralom
zárultával is. Ezt a folyamatot széles körben dokumentálta a gazdasági, politikai, technológiai, pénzügyi és
segélyezési tudományos irodalom. A valamikori gyarmati társadalmak némelyikének megdöbbentő jelenlegi
nyomora mélyen gyökerezik a gyarmati értékkivitel politikai-gazdasági ikerfolyamataiban.

Társadalmi intézmények

A gyarmatosítás az európaitól eltérő társadalmi formákat is létrehozott a gyarmatokon, noha a hajtóerő
mindkét helyen a kapitalizmus keletkezése és expanziója volt. Nyugat-Európán belül a magántulajdon uralmának
a létrejötte és az összes társadalmi kategóriák áruvá alakítsa együtt járt az Antonio Gramsci által hegemóniának
nevezett társadalmi folyamattal: az oktatási, a jogi, a vallási, a politikai és kulturális intézmények kialakításával,
valamint a köz- és magánszférák fokozatos átalakulásával. Míg Nyugat-Európában a kompromisszum, a
meggyőzés és az ügyesen bevetett erőszak megfontolt kombinációjával valósult meg ez a folyamat, addig a
gyarmati igazgatásban rutinszerűen az erő felhasználásához folyamodtak. Így kényszerítették ki azt, amit Ranajit
Guha találóan hegemónia nélküli uralomnak nevezett.

A hegemónia nélküli gyarmati uralomban a lakosság fizikai, jogi, törvényi vagy gazdasági erővel történő
masszív át- és kitelepítése intézményesített volt. A gyarmatok kapitalista termelési folyamatainak kialakításakor
három szakaszban zajlott a lakosság áttelepülése. Az elsőben katonák, kereskedők, rekviráló ügynökök, elítéltek,
kincskeresők, adminisztrátorok, farmerek, misszionáriusok, tanítók települtek át Európából, sőt a 19. század
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elejétől kezdve kisebb számban társadalomtudósok is. A második kitelepítés maga volt a rabszolga kereskedelem,
amelyben emberi lényeket ingóságként adtak-vettek. A 19. század közepéig tartó szervezett rabszolga
kereskedelem elsősorban Afrikából Amerikákba, és a karibi térségbe irányult, illetve kisebb mértékben Dél-
Ázsiából a délkelet-ázsiai gyarmatokra. A harmadik szakaszban kényszer áttelepítések zajlottak. Ekkor a gyarmati
birodalmak adósságcsapdában vergődő polgárait, vagy elítélteket telepítettek különböző, gyakran földrajzilag
távoli régiókba. Az eladósodott embereket többnyire kényszermunkásként alkalmazták ültetvényeken,
bányákban, infrastrukturális építkezéseken. A kínaiak közül sokan dolgoztak például az észak-amerikai
vasútépítéseken, más dél-ázsiai elítéltek pedig tömeges kényszermunkát végeztek a 19. századi Szingapúr
nagyvárosi építkezéseinek kezdetén.

A gyarmatok a kísérleti térség szerepét is betöltötték. Számos gyarmat politikai, jogi, oktatási, tudományos
és technológiai kísérlet terepe volt. Itt vezették be először az olyan újításokat, mint az ujjlenyomat- és az
útlevélhasználat, itt alkalmaztak először pszichiátriai kísérleteket, nem törődve azzal, milyen hatással lesz ez
majd a gyarmatok lakosságára. Az ilyen kísérletezést a metropolis és a gyarmat, a gyarmatosító és a
gyarmatosított közötti éles kontrasztok tették lehetővé, egy sajátos világszemlélet jegyében. Ebben a hierarchikus
felfogásban az európai fehér embercsoportok természetesen magasabb értékűként voltak elkönyvelve. A faji
szemlélet a 19. században, és később a posztkoloniális világban, bizonyíthatóan továbbra is formálja a társadalmi
viszonyokat.

A gyarmatosítás társadalmi viszonyai között mélyen gyökerező jelenség volt a szexuális kizsákmányolás is.
A gyarmatokra érkező európaiak legtöbbje férfi volt, akik a rabszolgaságtól a közjogi házasságig terjedően
változatos viszonyokat alakítottak ki a gyarmatosított nőlakossággal. Véleményük a bennszülött nőkről
jellemzően triviális. A gyarmati beszámolók, útleírások és memoárok szexuális féktelenségről és az erkölcsök
hiányáról tanúskodnak. Széleskörű gyakorlat volt a rabszolgák szexuális kizsákmányolása a tulajdonosok által. A
nők, sőt a bennszülött férfiak szexuális tárgyként való használatát indokoltnak vélték a gyarmati munkaerő
reprodukciójában is. Alávetésük változatos formái között az egyik legelképesztőbb volt a rabszolga férfiak és nők
kényszerpárosítása a munkaerő reprodukálásának kizárólagos céljából, miközben a rabszolgák közötti házasságot
és családalakítást tiltották.

A nem-európai másság ilyen dehumanizáló leértékelése különféle reakciókat váltott ki, és a gyarmatosítás
elleni harc nagyon változatos formáihoz vezetett. Némelyek elfogadták az erőszakos lázadás és felkelés
módszerét, mint az antikoloniális felszabadítás szükséges, sőt üdvözlendő elemét. (Ilyen volt például a
franciákkal szembeni algériai ellenállás.) Frantz Fanon érvelése szerint a gyarmatosítás elleni harc ilyen fajtája
katarzist nyújthat a gyarmatosítottak számára, akiktől rendszeresen megtagadták a megbecsülést, a méltóságot,
sőt időnként emberi mivoltukat is. Ugyanakkor Mohandas K. Gandhi Indiában, a brit uralom elleni harcban az
erőszakmentesség fontosságát hangsúlyozta. Mint mondotta, a keletiek (nem-nyugatiak) erkölcsi
felsőbbrendűségét épp az erőszakmentesség bizonyítja a nyugati erőszakkal szemben. Noha ez a kétféle
mozgalom különböző magatartásformákat tükröz, ugyanazt szolgálja: egy elképzelt „bensőség” eszményét, a „mi”
közös tudatát, amelynek alapján e népek megindíthatják a gyarmati uralom elleni harcot.

Ábrázolások

Gayatri Spivak szerint, a gyarmatosítás ábrázolásának két összefonódó aspektusa van: vertreten (közelítő
jelentése: „valakinek a helyébe lépni, valakit politikailag képviselni formális értelemben”), és darstellen (durván:
„bemutatni, oda helyezni, ábrázolni”). A gyarmatosítás ábrázolásának tekervényes története az e két dimenzió
által kijelölt erőtérben bontakozott ki: az előbbiben a gyarmatosított személy megjeleníthette, elképzelhette saját
magát, az utóbbiban pedig arra törekedett, hogy az ábrázolás sose legyen természetes, sőt ártalmatlan se, mert a
gyarmati társadalmi viszonyok se voltak azok.

Az első felfedező utazások ideológiai igazolása az volt, hogy az utakat Istenért, az aranyért, a dicsőségért és
a fűszerekért teszik meg. Bár a hittérítéssel kapcsolatos küldetéstudatot kiemelten hangsúlyozták, ismertté vált,
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hogy a gyarmati terjeszkedés együtt jár erkölcstelen cselekedetek sokaságával: a bennszülött lakosság
kirablásával, meggyilkolásával, rabságba ejtésével. Ezek után nehéz volt elhitetni, hogy a gyarmatosítók humánus
és keresztény normákat képviselnek. Úgy vélték, az erőszakos cselekedetek indokolhatók, ha a bennszülöttekről
negatív képet alakítanak ki. Az európai ábrázolások ettől kezdve barbár, primitív népekként mutatják be a
gyarmatosított területek őslakosait. Innen már csak egy kis lépés volt a fajilag alsóbbrendű emberi lényként való
19. századi ábrázolás.

A nyugat-európai gyarmati uralom elmélyülésével, stabilizálódásával a gyarmati társadalmakra vonatkozó
ismeretek valamiféle rendszerré álltak össze. A helyi elitek: gyarmati igazgatók, orvosok, oktatók,
misszionáriusok és antropológusok tapasztalatokon alapuló ismeretek sokaságát gyűjtik össze, például a
bennszülöttek szokásait illetően. Az európai társadalomtudományok külön ágazatokat fejlesztettek ki e
társadalmak tanulmányozására, amelynek egy tágabb elemzési keretbe foglalt részét - Edward Said nyomán -
orientalizmusnak neveznek el. Az újságbeszámolók, útleírások, népszerű regények, útikönyvek és zsebkönyvek,
operettek, népszerű dalok, fényképek, levelezőlapok, valamint a gyarmatokról visszatérő személyzet személyes
beszámolói negatív megállapításokat is tartalmaznak. Olyan képet tükröznek, amelyben a gyarmatosított
kultúrákat öröknek, (időben rögzítettnek és változásra alkalmatlannak), nőiesnek, szenzuális-erotikusnak,
gyengének, nem-hatékonynak és lényegében alsórendűnek írják le. Ezek az ábrázolások aztán együtt hatottak a
gyarmatok negatív, előítéletes képének a stabilizálására, igazolva a tartós alávetettség szükségességét a
metropolisok közönsége előtt.

A nyugat európai központú, tengeren túli birodalmak ma is a gyarmatosítás közvetlen örököseinek
tekinthetők. Ez az örökség minden dimenzióban – politikai-gazdasági, társadalmi és szimbolikus értelemben – az
emberiség közös történetének integráns részévé vált, és ma is él a modern nyugat európai közkultúrában. A
gyarmati ábrázolás és a kolonializmus eszméinek hatását a világnak még azok a régiói sem kerülhetik el,
amelyeknek történelmi értelemben nem volt ilyesfajta közvetlen tapasztalata.

Fordította: Szende György

 

[i] Aimé Césaire (1913-2008) politikus és költő, a francia karib-tengeri Martinique szülötte. A Négerség és a
gyarmatosítás-ellenesség irodalmi mozgalmának megalapítója.



2021. 12. 23. 15:22 www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=179

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=179 25/25

 

 

Impresszum

 

Szerkesztőbizottság

Ádám Péter 
 Czöndör Gyula 

 Ferwagner Ákos
Hajdú János

 Hegyi Gyula 
 Hrabák András 

 Lugosi Győző 
 Morva Judit 

 Simon Gergely 
 Sipos János 
 Tamás Gáspár Miklós

Drechsler Ágnes 
 

Olvasószerkesztőink:
 Balla Zoltán - Gyarmati-Szabó Éva - Posváncz Etelka 

 
 

e-mail: info@magyardiplo.hu
 

 
 

Kiadó: Közép-Európai Fejlesztési Egyesület
ISSN 2061-3083

Magnet Bank

IBAN: HU03 1620 0106 1160 5434 0000 0000

Magyar bankszámlaszám: 16200106-11605434

SWIFT: HBWEHUHB

az egyesület bejegyzett címe: 1088 Budapest, Múzeum u. 7. Kossuth Klub

adószáma: 18270916-1-42

mailto:info@magyardiplo.hu

