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Bevezető
Birodalom,kolonialitásésazEU„keletibővítése”*

Böröcz József

A cél ter mé sze te sen nem az, hogy el tö röl jük a Nyu ga tot, hogy az ál ta la ki zár ta kat is mét 
valami ősi prekoloniális egy ség be ko vá csol juk – mint ha a Nyu ga tot egyál ta lán el le het ne 
töröl ni. A cél sze rin tem az, hogy lét re jöj jön egy ref lex ív jel le gű esz me cse re, mely nek ré vén a 
poszt ko loniális ér tel mi sé gi ek meg ért he tik más or szá gok poszkoloniális pol gá ra it (…)  
a közösen meg élt, de egyé ni tör té nel mek és a kö zö sen meg élt, de el té rő iden ti tá sok ré vén.  
A cél (…) az, hogy a tér ké pet a poszt ko loniális te rek össze kap cso lá sá val raj zol juk át,  
hogy re to ri kai és föld raj zi el len moz gás tör tén jen, mely nek so rán azt a bi zo nyos Nyu ga tot  
– a ko lo ni á lis kép ze let vi lág le gen dás ural ko dó ját – fag gat ni és bí rál ni kezd jük, tet ten ér jük
és meg kér dő je lez zük.

(Scott 1999a)

„Europe Europa”

HameghívónakfogjukfelDavidScottfentiposztkoloniáliskutatásiprogramját,
akkorjelenírásszerényválaszlevélfélekívánlenniEurópajobbfeléből.Afeladó
címebizonyárasokakatmeglep;másoktalánrábólintanakafeladóra,demegüt
köznekalevélcímzettjén1.Tudatosanépíteniszeretnékerreakettősmeglepetés
re:aBevezető,ésazegészutánakövetkező tanulmánygyűjteményaztakérdést
feszegeti,mittanulhatunkbelőle.
Bevezetőmugyanakkoralehetőleghagyományosabbtársadalomtudományivál

lalkozás is egyben: azt vizsgálja,mennyiben releváns két sokat vitatott elméleti
kulcsfogalom–abirodalomésakolonialitás–egyempirikusjelenség,azEurópai
Unió(EU)„keletibővítése”vonatkozásában.Célomegybenazis,hogynémileg

*Agyűjtemény írásai egy interdiszciplináris kutatási szemináriumból születtek,mely aRutgers
Universitynzajlott2000őszén.Néhányrésztvevőúgydöntött,hogyegyüttmaradésakutatásokalap
jánkötetetállítössze.Köszönetteltartozomaszemináriumhallgatóinak–DancsiKatalinnak,Anna
daSilvának,SalvatoreEngeldiMaurónak,PeterKabachniknak,KovácsMelindának,DeikePetersnek
ésAnnaShernek–azösztönzésért és visszajelzésekért, amiketa tanév soránkaptam tőlük.Hálás
vagyok továbbá Alena K. Alamgirnak, Bátori Zsoltnak, Bodnár Juditnak, Domján Krisztinának,
MeleghAttilának,MahuaSarkarnakésVörösKatinak,akikaBe ve ze tő korábbiváltozataitvélemé
nyezték.
1AkadnakperszeEurópávalfoglalkozómunkák,melyekposztkoloniálisszemléletűek.Írországgal

kapcsolatbanl.pl.Koebner(1961:238–275,VI.fejezet),Lloyd(2001).
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2Hogyelkerüljükanagybetűsírásmódáltalsugallt,arégiókat„valódi”,rögzültéseleveelrendel
tetettegységkéntfeltüntetőolvasatot,agyűjteményegészébenkiskezdőbetűveltüntetjükfelarégió
nevekégtájjelzőit.
3Érdekesmegfigyelni,hogyolyannagyszerűéssikeresújabbmunkák,mintErtman(1997)vagy

BrewerésHellmuth(1999)könyve,megsememlítika„gyarmat”,„gyarmati”,„kolonialitás”,„biro
dalom” vagy „imperializmus” szavakat az európai államalakítás kapcsán.MégTilly (1992) is csak
mellékesen és elméleti rendszerezés nélkül tárgyalja a gyarmatbirodalmakat az európai államiság
ezer éves tör té ne té nek át te kin té se kor.
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megkérdőjelezzemahagyományos„normáltudományos”társadalomelemzésekgya
núsankényelmesnormalitását,mindenekelőttazeurópairégiókésállamoktanul
mányozásábanmegszokottfogalmieljárásokat.
Ebevettgondolkodásmóddalazegyikfőproblémámaz,hogyanyugateurópai

államok kialakulásának és az államrendnek mint hatalmi rendszernek a main
streamtörténetiszociológiája–melyesetlegkiindulópontot,eszköztáratnyújthat
naazEUmaifolyamatainakelemzéséhez–semmijelétnemadja,hogyfigyelembe
kívánnávenniabirodaloméskolonialitásfogalmait,vagyhogyegyáltalánbármi
lyen, elméletileg értelmezhető formában számításba szándékozná venni nyugat
Európa2szóbanforgótársadalmaiésavilágtöbbirészénekkapcsolatát,valaminte
kapcsolat strukturáliskövetkezményeit3.Néhányüdítőkivételtőleltekintve (l.pl.
Bronschier1995,1997;Schmidt1999írásaitésazalábbiakbanmegjelenőtanulmá
nyokat) a legtöbb írás, amely az Európai Unió mibenlétét taglalja (nemzetközi
szervezetgrandiózusPRral?konföderáció?alakulófélben lévőszövetségiállam?
azállamoktörténetiszociológiájaszempontjábólérdektelen,egymástátfedőpoliti
kaalakításiövezetek?),szinténcsakbelsőszempontokatveszfigyelembe,ígyszük
ségképpenmegfeledkezikabirodaloméskolonialitástörténetiszociológiaiössze
függésrendszeréről. E vakfoltmiatt az EU külkapcsolatait az elemzők többsége
érdektelen, mellékes és másodlagos elemként kezeli. A szakirodalom jóformán
kizárólagazEUbelsődinamikájára,azEUtag társadalmakbelsőszempontjaira
koncentráléppúgy,ahogyanyugateurópaiállamiságtörténetiszociológiájaisgon
dosantávoltartjamagátakialakulóállamszervezetekkülsőkapcsolatrendszerének
problémáitól.Azilyen„apró”figyelmetlenségekelhomályosítjákaztatényt,hogy
nyugatEurópa és annak jelenlegi szupranacionális vállalkozása, azEU alapvető
társadalmi,kulturális,gazdaságiéspolitikaifolyamatokatindítottmeg,nagyhorde
rejű,mozgásbanlevőfolyamatokirányátésjellegétmódosította,ésnagyoniskézzel
foghatófüggőségiszálakezreitalakítottakinyugatEurópánkívül.Haérdeklődé
sünktárgyaazEurópaiUnióésakörnyezeteköztikölcsönhatás,keresvesemlehet
nejobbempirikusközegettalálni,mintazEUtközvetlenülkörülvevőtársadalma
kat:aközépéskeletEurópakéntemlegetettterületet,aholazeffajtafolyamatok
különlegesgyorsasággalésintenzitássalzajlottakleazutóbbinéhányévben.
Máretársadalomátalakulásifolyamatokelfogadott,széleskörbenhasználthiva

ta los ne ve – ke le ti bő ví tés –issokatmondó.Abő ví tés képzeteegyszerűkiterjesztést
sugall,ártatlantechnikaimanővernekállítvabeaztakomplextársadalmi,gazdasá
gi,politikai,kulturális,morálisésadminisztratívfolyamatot,melyneksoránEurópa
néhánygazdagéserőskisésközépállamanagyhatalmitechnikákrévén,keményés
kitartómunkávalátalakítjaakontinensgeopolitikaierőviszonyait.Tekintve,hogy
a„KeletEurópa”éshasonlóállandósultszószerkezetekbena„kelet”annyittesz,
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4Ezthangsúlyozandó,agyűjteményírásaiidézőjelbenhasználjákaszubsztantívértelmű„nyugati”
és„keleti”jelzőket.
5Hozzákelltenniazonban,hogyaSzövetségiKöztársaság„újraegyesítésével”kapcsolatos„nyu

gati”diskurzusokbanfeltűnőenhasonlóorientalizálótendenciákatfigyelhettünkmeg.
6„DieAntwortauffastalleFragenist:Europa”(Hofmannésmások2001).
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hogy„kevésbé”vagy„nem”európai,megkockáztathatjuk,hogya„keletibővítés”
mintennekazújrafelosztásifolyamatnakaneve„kevésbé”illetve„nembővítést”
takar,sígynemmás,mintEdwardSaidiértelembenorientalizálóeszköz4.Monda
nomsemkell,egyetlenkorábbibővítéstsemcímkéztek„keletinek”,annakellenére,
hogypéldáulalegutóbbikettő–Svédország,FinnországésAusztriafelvétele,illet
veavoltNDKhozzácsatolásaaSzövetségiKöztársasághoz–ahatárokkeletiirányú
kiterjesztéséveljárt5.
Induljuk ki abból a gyakran hallott és egyszerűmegállapításból,mely szerint

„Európa”lenneagyarmatielnyomóktörténetiszubjektivitásánakközpontieleme
(illetve,részintmáskontextusban,azemberihaladásállítólagostelosza). E tö mör 
megjelölést korántsem puszta nominalista okokból kritizálom: menthetetlenül
leegyszerűsítjük a helyzetet, ha – a posztkoloniális szakirodalom nagy részéhez
hasonlóan–akolonialitásközéppontjakéntegyjelzőtlen„Európát”jelölünkmeg,
ezugyaniskettősértelembenispontatlaneljárásvolna:részbenkizárolyantársa
dalmakat,melyekettartalmazniakellene,részbenpedigmagábanfoglalmásokat,
melyeknek nem sok keresnivalójuk benne.Más szempontbólmegfogalmazva: a
gyarmatirendszertömbszerű,differenciálatlanközpontjakéntbeállított„Európa”
nevű földrészen belül található egyes társadalmak kolonialitással kapcsolatos
élményeiigencsakeltérőek,sőtellentétesek.Egyesekmoderngyarmatiközpontok
voltak,mások nem, s a kontinens társadalmainak nagy része egyaránt átesett a
birodalmiközpont(és/vagy)periférialétkollektívtörténelmiélményén.Azeuró
paitársadalmakbirodalmiéskoloniálisélményköretehátfölöttébbkuszaésválto
zatos.Ráadásul,haagyarmatosítóhatalmakfogalmát„Európáéval”azonosítjuk,
kimondatlanulisfelmentünktöbbnagyésfontosállamot–ígypéldáulazUSAt–,
melyekmegszólalásig„európai”jellegűbirodalmirendszereketműködtettekmű
ködtetnek.Ha egy pillanatra abból azEurópafogalomból indulunk ki,mely az
AtlantióceánészakkeletipartvidékétőlazUrálig,ésasarkkörtőlaFöldköziten
gerigterjedőszárazföldetfoglaljamagában,akkorBevezetőmegyikcéljaátgon
dolni,mennyiben,ésmilyentársadalomelméletikövetkezményekkelalkalmazha
tókabirodaloméskolonialitásfogalmaierreazEurópárama.
Ebbenazértelembenazittmegjelenőtanulmánygyűjteménytlétrehozókutatá

sunkmély – ésmeglehetősen groteszk – párhuzamban áll az ún. „eurobeszéd”
(Diez1999),azEurópaiUnióbanhasználtsajátosidentitásdiskurzusegyesaspek
tusaival.Mikor a legnagyobbEUtagállam zöldpárti külügyminisztere hazája jó
nevűliberálishetilapjábanúgynyilatkozik,hogygyógyírttaláltavilágszinteösszes
bajára(„Majd’mindenkérdésreegyaválasz:Európa”6),csupánaztanaivjószán
dék kal ke vert7,demagabiztosésfölöttébbotrombaimperiáliskoloniálisteleoló
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7Hogyezmennyirenemelszigeteltvéletlen,mutatjaDanielCohnBenditegyikírása,melyugya
nebbenafolyóiratbanjelentmeg,akövetkezőcímmel:„Jobbátesszükavilágot.Eléganyavalygásból,
Európacsodálatos”(CohnBendit2000).
8Lásda„MonarchiaUniversalis”c.fejezetPagden(1995:29–63)ban,valamintStolerésCooper

(1997)nél.
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giátvisszhangozza,amellyeltelevanmanyugatEurópa.JoschkaFischerpéldájá
bóllátszik,hogyazeurobeszédbenazEUnkívülivilágirántiteljesésszándékos
közöny, illetve leereszkedő attitűd elegyedik az „egyetemes” európaiság lelkes
emlegetésével.E kognitív póz,mint arra a gyarmati történelem ismerői nyilván
élénkenemlékeznek,amoderneurópaikereszténybirodalmaktipikusjellemzője
volt,8sazótaisakoloniálisretorikaösszetéveszthetetlenjele.
Részbena„keletibővítés”körülizavarodottságésképmutatópolitikaiszínjáték

isfelelősazért,hogyzavartalanulterjedezazöntömjénezőéskirekesztőbeszéd
mód, mely az emberiség legnagyobb részének nézőpontjából – vagyis az EUn
kívülről – szemlélve némileg sértő demonstrációja annak, „ahogy a hatalmi
különbségek eredendően beágyazódnak a kultúrába” (Yanagisako és Delaney
1995),másszóval:ahatalomfitogtatásánakeszköze.
Azalábbiakbannyilvánosságrakerülőtanulmánycsokorroppantnagytémát,az

európaigeopolitikaiszíntérnagyléptékűújrafelosztásátvizsgálja.Ezernyiapróbb
nagyobbjelutalarra,hogyefolyamatmélyénabirodaloméskolonialitáslappang.
Az egyik ilyen nyilvánvaló jel az, hogy a kontinens politikai diskurzusaiban az
„Európa” szómint jelölő egyre szorosabban azEu ró pai Uni ó hozmint jelölthöz
tapad.Vagyisismétcsakafogalmakhatárainakmanipulációjátlátjuk;ezúttalnem
hamisáltalánosításútján(Európa=válaszavilágcsaknemmindenproblémájára,
mintFischertőltudjuk),hanemszi nek do ché reprezentációval(melybenarészkép
viseliazegészetúgy,hogyazígykialakulódiszkurzívfolyamatrésztvevőinagyvo
nalúanmegfeledkeznekazegészösszestöbbirészéről).Amaieurópaiközbeszéd
rengetegformábanésalkalommalelköveti,sőtlelkesenkövetieleztacsúsztatást
–nemcsakazEUnbelül,hanemazegészkontinensen.Jólszemléltetikecsúszta
tástegyestömegesenterjesztettreklámcikkek.
Az1. áb ránláthatóazatoll,mellyelEurópajövőjétírják:sötétkék,olcsóműanyag

mütyür,amitabrüsszeliEUközpontbanosztogatnak.Érdemesmegfigyelnia toll
rögzítőlapocskáját.Atizenkétaranycsillag,mögötteatollsötétkékjévelazEurópai

Unió hivatalos szimbólumát idézi; a
nyelvtanilagértelmetlen,ígyhangsúlyos
sátettkétszó:„EuropeEuropa”szintea
toll használójába sulykolja a leszűkített
Európafogalom szinekdoché üzenetét.
AkontinensegyenlőazEurópaiUnióval,
a„többit”pedigelfelejtjük–köztükazta
jó250–300millióembert,példáulesorok
magyarállampolgár íróját ésolvasóit is,
akikvalamilyenködösföldrajziértelem
ben egy „Európának” nevezett földrajzi

térbenhelyezkednekeltalán,denemEUpolgárok,éshaazEUnmúlik,akkor(a
közösbevándorlásipolitika,aschengeniegyezményelfogadásaótatudjuk)jóideig
nemisigenlesznekazok.Asokszínűségésmultikulturalitástehát,amitaszintakti
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9Abirodalmisághatásátabritdemokráciáral.pl.Burton(2000).
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kailagértelmetlen,ígyhangsúlyos,soknyelvű„EuropeEuropa”felirathangsúlyoz,
kizárólagazEUnbelülrevonatkozik.
Hasonlópéldákgarmadájátlehettalálni:az„európázás”identitásképzőretori

kaitoposzmaEurópában.Nehézeszinekdochébanmástlátni,mintegyrendkívül
árulkodóginzburgijelet(Ginzburg1989[1986])aglobálishatalmijátszmákjelen
létéről.Azegyetemességésa szinekdochészerkezetösszekapcsolása tökéletesen
megvalósítjaAnthonyPagdenképletét,amelyszerintabirodalom„egyszerreszin
gularitásésexkluzivitás”(1995:24).Azalábbitanulmányokbanfoglaltkutatásokat
részbenéppazatörekvésvezérelte,hogytettenérjük,megkérdőjelezzükéslehe
tőségeinkhezképestmegingassukaszimbolikuserőszakot,melyebbenazelfogult,
pontatlanéselőítéletesszinekdochétoposzbanrejlik.
Haabirodalomésakolonialitásfogalmainaksegítségévelvizsgáljukageopoli

tikai erővonalak jelenlegi változásait, remélhetőleg eleget teszünk David Scott
mottónkbanidézettfelhívásának,ésbizonyosmértékbenamagunkkedveszerint
„átrajzoljukatérképet”–adottesetbenazeurópaikontinenstérképét,melyeta
nagyhatalmakamagukeszközeivelésérdekeiszerintolybehatómódonrajzolgat
nakát.ÚjraolvasvaScottotamá sik (nemnyugati)Európákfelől,azalábbitanul
mányokakövetkezőkérdéstteszikfelabirodalomésakolonialitáselméletifogal
maiésa„keletibővítés”empirikusfolyamatánakkapcsolatáról:Milyen„közösen
megélt,deegyéni”birodalmitörténelmekésmilyen„közösenmegélt,deeltérő”
koloniális identitások dolgoznak ma Európa átformálásán? Bevezetőm csupán
néhányvitaindítónakszántfelvetésselszolgál.Kérdéseketteszekfel,denempró
bálomőketszisztematikusanmegválaszolni.Célomkettős:egyrésztszeretnémaz
olvasókatatémaátéstovábbgondolásárakésztetni,másrésztkiakaroktérnibizo
nyos elméleti megfontolásokra, melyek felfelbukkannak a kötet empirikus
irányultságúírásaiban.
Előszöregy„erős”állítástteszek,éstörténetiszociológiaiérvekkel igyekszem

alátámasztaniaztagondolatot,hogyabirodalomésakolonialitásfogalmairele
vánsakamaieurópaiközegben.Ezutánpedigmegkockáztatoknéhánytörténeti
szociológiaifelvetéstabirodalom,kolonialitásésaglobalizálódóEurópakapcso
latáról. (A két fő fogalom definíciójára is itt kerül sor.) Mindig hangsúlyozni
fogoma„keletibővítésére”vonatkozótanulságokat.Mivelatanulmányokjórészt
abirodalmilétésakolonialitásdiszkurzívkérdéseirefokuszálnak,aBevezetőis
elsősorbananyelvieszközöksegítségévelmegvalósulókirekesztésproblémáittag
lalja.
Az1. táblázatbanlátható,viszonylagjólismertadatokkaltermészetesennemvala

mimegdöbbentően újszerű empirikus felfedezést kívánok alátámasztani. Csupán
érzékeltetniszeretnékkét,témánkszempontjábóligenlényegesésegymássalszoro
sanösszefüggőtényt:azttudniillik,hogyagyarmattartóbirodalmirendszermegte
remtésében és bővített újratermelésében Európa nyugati részének államai végig
központi szerepet játszottak, illetve hogy emiatt a mai EUt alkotó társadalmak
túlnyomó része számáraalapvetőenmeghatározóagyarmatbirodalomhozkötődő
történetiélmények,tapasztalatokjelentősége9.Elégcsakvégignézni,hogyaligkét
háromnemzedékkelezelőttmelyállamokvoltakavilággyarmatihatalmai–Bel 
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10AzEUROSTAT(2001)1998asadataiból,a„TotalPopulationat1January”táblázatalapján.
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1. táb lá zat. Az Eu ró pai Unió (2001es)tag ál la ma i nak gyar mat bir to kai 
1878-ban, 1913–1914-ben, 1933-ban és 1939-ben, te rü let (1000 km2) sze rint, 

az Eu ró pán kí vü li lak ha tó föld te rü let hez (%), 
il let ve a vi lág összes gyar mat bir to ka i hoz vi szo nyít va (%)

 *Aszámításalapja:Clark(1936:23–4,I.táblázat),azEgyesültKirályság,Franciaország,Olaszország,
Belgium,Dánia,Németország,Hollandia, Portugália és Spanyolország „helytartó útján kormányzott
államainak” (mandates), „függő területeinek” (dependecies) és „önkormányzó birtokainak” (self-
governing territories) összterülete.

 **Aszámításalapja:1914esadatokVeit(1915)ből,idéziAnsperger(1989).
 ***Abolygószárazföldjeinekösszterülete148 941 000km2.EbbőllevontamalakatlanAntarktiszterüle

tét (14 235 000 km2) és Európáét (10 507 630 km2). Az Európán kívüli lakható terület eszerint
124 188 370km2.Forrás:Hammond(1913).

****Aszámításalapja:Clark(1936:32,IV.táblázat,„PercentagesofTerritorialHoldingsoftheWestern
Powers”, 32).A„TotalWesternHoldings”értékétkivontama„UnitedStates”ésaz „International
Areas”ból.

1939**1933*1914**1913*1878*

AjelenlegiEUtagállamokgyarmat 
birtokainakösszterülete(1000km2) 38627 57196 55392 57533 36206

AjelenlegiEUtagállamokgyarmat 
birtokai,azEurópánkívülilakható 
földterület%ában*** 31,1% 46,1% 44,6% 46,32% 29,2%

AjelenlegiEUtagállamokgyarmat 
birtokaiavilágösszesgyarmat 
birtokának%ában**** 57,8% 73,4%  73,60%

gium, Dánia, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország,
Portugália,Spanyolország–,mármagaezalistaelegendőindirektbizonyítéklehet
arra,hogyakoloniálismúltetársadalmakkollektívképzeletvilágánakigenfontos
részekell,hogylegyen.Abirodalmilétésagyarmativiszonyrendszerátformáltaa
világot,létrehoztaama„nemzetközirendszerként”ismertterritoriálismegoszlás
alapszerkezetét.Ugyanakkormegformáltaagyarmattartóállamokarculatátis,és
máigtartó,mélynyomothagyottakülvilággalvalókapcsolataikonmégnyugatEu
rópán belül is, hát még azon kívül. Erre a különbségre céloz Ann Stoler és
Frederick Cooper, mikor megjegyzi: „a tizenkilencedik századi NagyBritannia
vagyHollandianemSvájcvolt”(1997:22).(SvájcperszenemEUtag;azidézettel
csakarraakartamrámutatni,hogymennyireeltérőazeurópaiállamokgyarmati
múltja.)Afentmegnevezettkilencvoltgyarmattartóállamnemcsakavilágkapita
lizmustörténeténekegyikfőszereplője:egybenőkmaazEUgazdasági,katonaiés
nemzetközipolitikai értelemben legerősebb tagállamai is, ráadásul ők adják az
EUnépességénekkb.90%át10.AzEurópaiUnió,mintarraléptennyomonhivat
kozni szokás, a tagállamok szuverenitásának „megosztásával és egyesítésével”
keletkezett;amennyibenez–történetiszociológiaiszempontból tagadhatatlanul
– a múlt, így a világkapitalizmus egykori gyarmattartó hatalmai történeti 
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múltjának„megosztásátésegyesítését”isjelenti,azEUkomolykoloniálistényező,
ésakolonialitásminttörténetielemkitörölhetetlenülrészétképeziazEUmaivaló
ságának. (Van ezen felül az EUnak egy ettől eltérő birodalmi múltja is – erről
később.)
Adódikegytovábbikövetkeztetésis,máramiakoloniálisélményekEUnbelü

likomolyeltéréseitilleti.Amaitagállamokegyrészének–afentnememlítetthat
társadalomnak–sohasemvoltakszámottevőgyarmatai.Azegykorigyarmattartók
közülnémelyikamodernbirodalomépítéshajnalánelértföldrajzifelfedezéseknek
éshódításoknakköszönhettegyarmatisikereit,másokjóvalkésőbb,azelsőkörös
gyarmatosítókamerikaivereségétkövetően„szálltákmeg(…)Ázsiát,Afrikátésa
csendesóceánitérséget”,ésennekköszönhető,hogy„aszóbanforgóbirodalmak
lazább utódrendszerei – a Brit Nemzetközösség, az Afrika egyes részei feletti
informálisfranciagyámkodás–maislényegesrészétképezikaz»Első«és»Har
madik«világköztiviszonynak”(Pagden1995:2).Ekéthullámbannagyoneltérő
gazdasági,politikaiéskulturálishatásokértékagyarmatiközpontokat,ésezfeltű
nőeltérésekethozottlétreköztük,melyekegytőlegyigbeépültekajelenlegitagál
lamok történelmébe. Emiatt az EUnak komoly nehézséget jelent, hogy közös
hangotüssönmeg,mikoravilággalésavilágról,különösenpedigavoltgyarmati
államokrólvagyezenországoktársadalmairólbeszél(Böröcz2000).Mindemevál
tozatossággalegyüttazelsőés legfontosabbdolog,amitközépéskeleteurópai
nézőpontbóllekellszögezni,az,hogyaz EU, sok je len be li kü lö nös vo ná sa mel lett 
meg ha tá ro zó tár sa dal ma i nak a vi lág bi ro dal mi és gyar ma ti múlt já ban ját szott fő sze re-
pe mi att is egye dül ál ló je len ség, és éle sen el vá lik a kon ti nens ke le ti fe lé től annyi ban, 
hogy pro mi nens mó don ma gá ban fogl al ja az eu ró pai gyar ma ti él mény anyag ki zá ró la-
gos örö kö se it.
AzEurópaiUnióglobálisstratégiájánakkülvilághozfűződőviszonyrendszere

–ígya„keletibővítés”–vizsgálatakortehátmárcsakemiattiscélszerűszemelőtt
tartanunkkétempirikusvárakozást:(1)azt,hogyazEUlétrehozatalaesetlegegy
fajta globális birodalomépítési stratégiába illeszkedhet, és (2) hogy az EUkor
mányzatiságszociokulturálismintáibanfelfelbukkanhatnakazegyeskoloniálisés
birodalmitörténelmekamagukmélyenberögzültegyenlőtlen,hierarchikus,kire
kesztőéshatalmimechanizmusaival,különösenamiehatalom„mássággal”kap
csolatosjellemzőitilleti.AzEUmagatartásátmeghatározónyugateurópaitársa
dalmakegykoribirodalmigyarmaticentrummivolta–talánmégolyészrevétlenül,
dealapvetően–befolyásoljajelenkoribelsőéskülsőviszonyaikat.A„keletibőví
tés”ebbenazértelembenaza(geo)politikaifolyamat,melybenazEurópaiUnió
újrarajzoljasajátésszomszédaihatárait,segytöbbdimenziósfüggőségirendszer
révénfolyamatosanátalakítjaviszonyátasaját,közvetlenhátországával.
AzEurópaiUnióbanmaaFöldnépességénekmintegyhatszázalékaél,miközben

alegutóbbiadatokszerintittjelenikmegavilágösszGDPjénektöbbmintharminc
százaléka,ésinnenindulelavilágösszesnemzetközituristájánakjónegyvenszáza
lé ka11.AzEurópaiUniópolgáraijótizenkétévvel–vagyiskb.18%kal–hosszabb
élettartamra számíthatnak, mint az emberiség többi részének átlagos tag 
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jai.(Ezutóbbiátlagbaperszemégígyisbeletartoziktöbbgazdagéshatalmasország,
pl.azUSAésJapán12.)Anyugateurópaiposztkolonialitásegyikugyancsaknyilván
való,dea„keletibővítéssel”kapcsolatbanritkánemlítetttényeaz,hogyazEUjelen
legi világgazdasági kulcspozíciója – tagországainak vagyona, hatalma, a globális
fogyasztási rendszerben elfoglalt központi és privilegizált helyzete – alapvetően
összefüggaközösenmegélt,egyedimúlttal:ahosszúésavilágtöbbirészérenézvést
mérhetetlenüldestruktívbirodalmigyarmatirendszerrel.
Ezkétokból isközvetlenülrelevánsazEurópaiUnió„keletibővítése”szem

pontjából.Egyrésztazért,mertéppezajólét,hatalom,centralitásésprivilegizált
helyzet–jórésztanyugateurópaibirodalmigyarmatimúltöröksége–képezima
a „keleti tagjelöltek” számára az EU fő vonzerejét. Másodszor, manapság az
EUelitekegyiklegnehezebbPRfeladataannakelhitetésesajátközvéleményük
kel,hogyejólét,hatalom,centralitáséskiváltságoshelyzetgyümölcseit–vagyisa
fenttaglaltbirodalmikoloniálismúltbóladódóstrukturáliselőnyökhozadékát–
értelmes, illő, méltó, célszerű, vagy akár csak lehetséges is volnamegosztani a
kontinenskeletiéskeletiközépsőrészénekegyestársadalmaival,melyekszegről
végrőleurópainakszámítanaktalán,deazelmúltjóötvenévbennemkimondottan
a hidegháború erkölcsileg felsőbbrendű, „jó”, és „győztes” csapatának oldalán
álltak,samelyeknekeurópaisága–jórésztéppenagyarmatimúltjukhiányakövet
keztében–korábbaniscsakféligmeddigvoltelfogadotttény.

Mi a bi ro da lom?

AnthonyPagdenThomasPownallt,Massachusettsegykorikormányzójátidézi,aki
1772benakövetkezőképpendefiniáltaa„birodalom”szót(annaklatinmegfele
lőjét,az„Imperium”othasználvaazamúgyangolnyelvűszövegben):

Mikorazembereketkülönfélerendekbeésalsóbbrendekbesorolják,hogyképesek
legyenek bármiféle politikai utasítás fogadására és továbbítására, és ezen irányítás
alattegységbencselekedjenek,akkorbeszélünkarról, amita rómaiakaz Imperium 
szóvalillettek(…).Anépcsakerendszeráltalválikpolitikaitestté,ezazalánc,mely
afüggetlenésgyengerészecskéketegységbefogja(Pagden1995:13).

Pownallszövegétnémilegátfogalmazvainduljunkkia„birodalom”egyfajtamini
malistadefiníciójából:a„birodalom”olyanpolitikaiegység,amely„különbözőés
korábbanfüggetlen”államokatfogösszevagy„ilyenekethozlétreott,aholkoráb
bannemléteztek”(Pagden1995:14).Nemszükségestehát,hogyegyetlen,egysé
ges ál lam ról legyenszó,melyösszefogjaaközpontotésvalamennyiperifériát.
Ezekutánkövetkezzenegya vázlatosságig tömör,de remélhetőlegéppezért

használható listaabirodaloméskolonialitásfogalomkör társadalmiintézményi
jellemzőirőla témaigenkiterjedt,ámtöbbszempontbólmeglehetősenszéttartó
szakirodalma alapján. Fő állításom az, hogy amodern kapitalista időszak vala
mennyibirodalmirendszerébenmegtalálhatóa2. táb lá zat társadalmiintézményi
jellemzőinekvalamiféleegyüttese.Talánnemmindigugyanebbena sorrendben
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13L.pl.Böröcz(2001).Anemzetköziösszeolvadásokésfelvásárlások(„mergersandacquisitions”)
tekintetében közép és keletEurópa függőségi rátája (az eladások/vételek aránya) 11. Ugyanez a
mutatóazUSAnál1.4.,azEUnál0,75,Japánnálpedig0,31.(Aszámításalapja:UNCTAD2000:108,
IV.3.táblázat.)

 replika 31

fordulnakelő,ámamodernkolonialitásésbirodalmiságmégisleginkábbejellem
zőkrévénragadhatómeg.

2. táblázat. A birodalom jellemzői

Felfedezés/tartóskapcsolat/betelepülés(pl.McClintock1995;Pratt1996);

Összekötőszálakkialakulása,ezekenkeresztülazerőforrásokésgazdaságijavaklerablása/
kereskedelme /egyenlőtlencseréje / folyamatosáramlásaaperifériákrólaközpont felé
(pl.Emmanuel1972;Amin1976;Bunker1984;Schwartzman1995);

Helytartóikormányzás/konfliktus/háború/politikaiterror/rendteremtés/nemzetközijog
(pl.Grovogui1996;Pagden1995;Bevezető);

Adminisztráció/normalizáció/modernizációsreformok(pl.Scott1999b;Go2000);

Kizáráson,„kulturális”és„faji”alapú„tudományos”hierarchiákonalapulókognitívrendsze
rekműködtetése(pl.Said1978;Cohn1996;Mitchell1988;Stoler1997;Trouillot1995;
Young1995).

Ezekutándefiniálhatjuk,ugyancsaktőszavakban,abirodalmirendszubsz tan ci á ját 
(idézzükfel:abirodalomformálisértelembenolyanhatalmirendszer,melykülön
bözőéskorábbanfüggetlenállamokatkötösszevagyhozlétre),mégpedigazaláb
binégyuralmimechanizmuskombinációjaként:

1. egyenlőtlencsere:agazdaságijavaktartóscentripetálisáramlása,
2. kolonialitás:abirodalompopulációinakkognitívfelosztása;merev,kirekesz

tő és lealacsonyító kategóriarendszer létrehozatala (pl. Quijano 2000; Pagden
1995),

3. kormányzatiságexportamodernállamszervezetekfegyelmező,szabványosító
ésellenőrzőmechanizmusainkeresztül,svégül

4. geopolitika:mindezegyhosszútávúglobálisstratégiábailleszkedik,melynek
céljaaközpontiállamhatalmánakminélnagyobbkiterjesztésetérbenésidőben.

HaelistátazEurópaiUnió„keletibővítésének”vonatkozásábanolvassukújra,
világosanfelismerhetjükabirodalmirendmindenegyesintézményielemét.Avolt
szocialista országok termelő vagyonának közvetlen tőkebefektetés révén történő
külső privatizálása, a külföldi befektetőknek biztosított adókedvezmények és a
demokratikusanválasztottkormányokáltalnyugatrólimportáltáltalánosstrukturá
lisátalakításiprogramokmárisanemzetitermékhallatlanulnagyrészétszivattyúz
tákki a tagjelölt országokból (l. pl.Böröcz 1999).Aközép és keletEurópában
befektetőcégekelsöprőtöbbségeazUnióbólérkezik,miközben–értelemszerűen
– a volt szocialista blokk országai alig vannak jelen befektetőként az EUban13. 
„KeletEurópa”minttoposzegyértelműennegatívsztereotípiakéntszerepel(tanul
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mánygyűjteményünkcikkeiközül l.KovácsésKabachnik,Kovács,Dancsi írásait,
továbbáazutóbbiáltalmegadotthivatkozásokat)nemcsakazEUnyilvánosságán
belül,hanemkontinensszerteegészenleplezetlenülalegkülönfélébbhivatalosreto
rikákbanis,mindenekelőttabban,ahogyazEUtagokpolitikusai„fenyegetésként”
vagy„problémaként”aposztrofáljákabővítést(azalábbiírásokközüll.pl.Sherés
Dancsi tanulmányát).Azazeufemisztikusan„jogharmonizációnak”nevezettelő
írás,hogyajelentkezőkmárafelvétel–azazateljestagsággaljárójogokbiztosítá
sa–előttvegyékátésalkalmazzákazEUjog(azazitt,apályázónézőpontjából:
kötelezettség) anyagát, egyenértékű egy erősen jogibürokratikus jellegű, fou
caultiértelembenvettEurokormányzatiságbevezetésével.Végülazállamszocia
lizmusösszeomlásaótaazEUbelipolitikusokszintemindenmegnyilvánulásukban
nyíltanhangsúlyoztáka„keletibővítés”stratégiaijelentőségét„Európa”(értsd:az
EU)hosszútávúglobálisversenyképességeszempontjából.
Nemarrólvantehátszócsupán,hogyabirodalmiságegyeselemeinémilegrele

vánsnak tűnnek a „keleti bővítés” kapcsán.Arról is, hogy úgy tűnik, a je len le gi 
eu ró pai rend fon tos, ha nem meg ha tá ro zó je gye a „ke le ti” tag je löl tek fö lött sa já tos, 
re gio ná lis ural mat gya kor ló új és min den ed di gi nél erő sebb in téz mé nyek ki épü lé se.
Tanulmánygyűjteményünkezeneurópairendkomparatívtörténetiszociológiai

(valamintpolitikatudományi,társadalomföldrajzistb.)aspektusaitpróbáljameg
világítaniazáltal,hogygórcsőalávesziabirodalmiéskoloniálisműködésmódok
mai,posztbirodalmiésposztkoloniális(re)konstrukciójátEurópában.Azittnyil
vánosságrahozotttanulmányokafentitényezőkegyedikombinációitelemzikgaz
dag–ésnyilvánosanhozzáférhető,ígybárkiáltalellenőrizhető–empirikusanyag
alapján. Általában diszkurzív bizonyítékokra építenek, így igen jól bemutatják,
hogyanműködikakolonialitásmagasszintűéshivatalos–tehátköz vet len gya kor
la ti kö vet kez mé nyek kel járó, a társadalmi intézmények átalakulását alapvetően
meghatározó–diskurzusokban.

Birodalmiműfajok

Epontonkomolyésindokoltkifogásmerülhetföl:mindeddigcsakegyetlenfajta
birodalmistruktúrárólesettszó:aBurkeféle„széttagoltbirodalomról”(Pagden
1995:14),ezpedigcsaktávolrólhasonlítazEurópaiUnióéskeletEurópaviszo
nyára.Hogyehiányosságotkiküszöböljük,vezessünkbeegyegyszerűmegkülön
böztetést (l. pl. Stoler és Cooper 1997: 22). Szűkítsük le az elemzés területét:
tekintsük csak a (1)modern – a hosszú tizenhatodik század óta kialakult – (2)
európaiközpontúbirodalmakat,és(3)válasszukkettéa„birodalom”fogalmáta
centrumésaperifériákközöttiföldrajziviszonyokalapján.Nevezzükazígylétre
jöttkétideáltípusttérbenszéttagolt,ill.egybefüggőbirodalomnak14.
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15Comaroff leírásaacivilizálókolonializmusrólakárarról isszólhatna,hogyanbánikazEurópai
Unióvoltszocialistaszomszédaival.Acivilizálókolonializmus„céljaazvolt,hogy»kiművelje«azafri
kai»sivatagot«ésannaklakóit,ésmegismertessevelükaburzsoáindividualizmusésnukleáriscsalád,
magántulajdonéskereskedelem,racionalitásésmegfelelőöltözködés,kifinomultéletvitelésbuzgó
istenhitáldásait”(Comaroff1997:81).
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A birodalom fenti definíciójában szereplő négy intézményelem (egyenlőtlen
csere,kolonialitás,oktrojáltkormányzatiságéseháromszempontalárendelésea
geopolitikaiérdekeknek)mindkétbirodalomtípusrajellemző.Azáltalamhasznált
kolo nia li tás fogalomtehátnemszükségszerűenkötődikagyarmatosítástörténelmi
valóságához:akolonialitásnaknevezett,merevkirekesztőés lealacsonyítórend
szerekagyarmatitörténelemsoránkristályosodtakki,stalánekkorműködteka
legkegyetlenebbformában;ám,mintaztanáciNémetországpéldájamutatja,az
egybefüggőbirodalmakban iséppúgymegjelenhetnek.(Ezértelemszerűenott is
igaz,aholsemmilyenfizikaivonásalapjánnemlehetkirekesztő„faji”megkülön
böztetésekettenni.)Akolonialitásfogalmatehátakonkrétgyarmatirendszerektől
független,önállóéletrekeltjelenség.
JohnComaroffnál továbbihasznospontosítást találunk.Amissziós irodalmat

elemezveComaroffhárom„koloniálismodellt”vázolföl,melyeketa„brit”,„búr”,
illetve„keresztény”címkévellátel.Ezeksorrendben:

1. „az ál la mi modell,aholagyarmatikormányzatirányít”,
2. „a te le pes kolonializmus,mely(…)anyerserőszakraéserőhatalomraépít”,
3.„amisszionáriusokci vi li zá lókolonializmusa,melynekcélja(…)avadakkimű

velése”(Comaroff1997:179–81).

Témánkszempontjábólazérthasznosezaszétválasztás,mertfelhívjaráafigyel
met,hogyakolonialitásnaknemlényegielemeaz,hogyazegyik(azelnyomó)fél
katonaiútonterületekethódítsonmegésfoglaljonel,illetvedifferenciálatlan,nyers
erőszakotalkalmazzonabennszülöttlakossággalszemben.Azerőszaksokszorvolt
abirodalmigyarmati létközpontieleme,ámbirodaloméskolonialitásenélkül is
megjelenhet.HaComaroffháromtípusátnemizoláltempirikuseseteknektekint
jük, hanem a birodalmi rendszer markáns intézményszociológiai aspektusainak
fogjukfelőket,melyekmindenegyesbirodalombankomplexmódonkapcsolódnak
össze,akkorkísértetiesenhasonlófolyamatokatfedezhetünkfelazEurópaiUnió
„keletibővítésében”,melyjólláthatólagazállamiésacivilizálókolonialitásegyfaj
tavilági,„nyugatias”kombinációjátvalósítjameg15.Ugyanakkor,báranyíltfizikai
erőszak eddig kétségkívül nem jellemezte a „keleti bővítés” egészét, hiba volna
megfeledkezni azállamierőszakekoloniális típusának jelenlétéről.Ennekmeg
nyilvánulásakéntkellszámontartanunkatagállamokfolyamatos,alacsonyszinten
tartott, de egyértelműen erőszakosmagatartását a koloniális színkódmiatt kire
kesztettkéntkezelt,megbélyegzett,nemkívánatosbevándorlókkalszemben–akik
köztazegykori gyarmatok„idegenjei”mellett szép számbanvannak jelena sze
gény,középéskeleteurópaiállampolgárvendégmunkásokésseftelők,romákés
nemromákegyaránt.Anyílt,államierőszakkoloniálistípusánakmegnyilvánulása
kéntkellszámontartaniakülönféleposztjugoszlávháborúkatis,melyekkoszovói
fejezetébenmárnemcsak–mintkorábban–elkötelezettszurkolókéntéshelytartói
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16Nefelejtsükelazonban,hogyaszéttagoltésideálisbirodalomideáltípus.Éshozzákelltenni,
hogyagyarmatbirodalmakfelbomlásakoristámadtakfeszültségekacentrumotelárasztólealacsonyí
tott ide ge nek mi att (l. még Bod nár 2001).
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szerepben,hanemaktívharcolófélkéntisjelenvoltazEUtizenegyNATOtagtag
állama.Ugyancsakanyílterőszakotkellfelfedeznünkabban,ahogyazEUcsend
bentűri,ahogytagállamaikíméletlen,agyarmatimúltbólismerteszközökkelterro
rizálják„saját”etnonemzetimozgalmaikat.Azészakírországitereptapasztalatokat
Koszovóban hasznosító brit katonai elitalakulat puszta jelenléte jól jelképezi a
birodalmikoloniálisvalóságeurópaimindennapjait.
Aszéttagoltésegybefüggőbirodalmakköztieltérésekegyiklegfontosabbikaa

centrumésennekperifériáiközöttiföldrajziviszonybólered.Atársadalmiérint
kezés–amindennapos,személyeskapcsolat,melyneksoránelvileglegalábbmód
vanakárazéletvilágokösszefonódásáraésarra,hogyelmosódjékahatárvonala
birodalmicentrumésaperifériáknépességeközött–sokkalkevésbé tömegesa
széttagoltbirodalmakban,aholazérintkezésmindlogisztikai,mindpediggazda
sági okoknál fogva nehezebbenkivitelezhető.Ha viszont a központok fizikailag
érintkeznekaperifériákkal,egysorolyankapcsolatjöhetlétreaszomszédoshely
zetésfizikaiközelségrévén,amitacentrumbólnemlehethatékonyankontrollál
ni.
Aszéttagoltbirodalmakbanigenkényelmes,világosésegyértelműmegfelelte

tés teremthetőaközpontotésperifériátelválasztókétféle– fizikaiésmorális–
távolság között. Az összefüggő birodalmaknál egészmás a helyzet; a fizikai és
erkölcsitávolságnemarányosegymással.Haabirodalmipopulációkköztimorális
szakadékszéles,azintenzívegyüttélésésatársadalmiintézményekesetlegesátfor
málódásaállandófeszültségforrás,sezakulturális„fajkeveredés”miattipánikká
isfajulhat.Azösszefüggőbirodalmakközpontjaitazidegenekfolyamatosáradata
fenyegeti, az idegeneké, akik „ma jönnek, és holnapmaradnak” (Simmel 1950
[1908]:402),akikfizikailagközelférkőzhetnekuraikhoz,deakikszámáraamorá
lisközelséglehetőségenemadott16.Amodernbirodalommintgenus aperiferiális
másság lefokozásávalalakítjakiamorális távolságot;altípusánál,azegybefüggő
birodalomnálveszélyfenyegetierendszert,mertaközpontokfizikailagelérhetők
aperifériáklealacsonyítottidegenjeiszámára.
Ennekeredményeként,ceteris paribus,akétfélebirodalmiberendezkedésjellem

zőkognitívmechanizmusai iskülönböznek:atérbeliközelségnemteszi lehetővé
aztafajtakategorikustkizárást,mintametropoliszésagyarmatokkülönállása.Az
egybefüggőbirodalombanagyarmatirendszerhezhasonlóxenofóbhatásokeléré
séhezkülönerőfeszítésekrevanszükség:amásságrasszizálásakorkulturálisvagy
civilizációs eltérésekre, alapvető nemzeti jellegzetességekre lehet csak építeni.
Ezáltalaperifériáknépességéneklealacsonyításaazösszefüggőbirodalmakbanis
ugyanolyanintenzívésgyakorilehet,sőt;mintaztismétcsakanáciNémetország
bizonyítja,létrejöhetnekakáregészenszélsőségeskirekesztőmechanizmusok,még
haezekhezolyanfajifogalmakatkelliskölcsönvenni,melyeketmásnyugateurópai
államokszéttagoltbirodalmaiaddigramárévszázadokonkeresztülgyakoroltak.
Acentrumésaperifériaköztitávolságnaklegalábbkétfontosfunkciójavana

széttagolt birodalmakban: (1) elvágja a centrumtól a koloniális periférián élő
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17 Az aszimmetrikus ellentétpárok történeti szociológiájával kapcsolatban l. Koselleck (1985
[1979]).Koselleckdefiníciójaszerintazaszimmetrikusellentétpárokolyan„egymástkizárókategóri
ák,melyeketmindigegyiránybanésegyenlőtlenülalkalmaznak”(uo.160).
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„fehéreket” (gyarmati tisztviselőket, katonákat, telepeseket, antropológusokat,
misszionáriusokatésmásegyháziszemélyeket,valamintalegkülönfélébbszeren
csevadászokat),ésígykiválótáptalajtteremtalegkülönfélébbrasszizálóideológi
ákszámára,kikapcsolvamindazokatafékeket,melyekotthon,nyugatEurópában
talán korlátoznák a viselkedés és gondolkodásbeli szélsőségeket (vö. Stoler és
Cooper 1997: 5). A széttagoltság továbbá (2) erősen megszűri az élmények és
információkáramlását,gátolvaezáltalazolyanintézményiésérzelmistruktúrák
létrejöttét,melyek lehetővé tennének bármiféle toleranciát,morális közeledést,
kölcsönös megértést, azonosulást vagy szolidaritást a centrum és a perifériák
lakosságaközött.Aperifériákkirekesztett, lealacsonyított lakóirólkialakultkép
ezért a térbeli távolság esetén többnyire a hierarchikusmi nő sé gi el té ré se ket, a 
másság lényegi eredetét hangsúlyozza, és a kirekesztetteket egzotikusnak, femi
ninnek,gyermetegnek,deakárhogyis,fajilagkülönállónakállítjabe.Akoloniális
kirekesztés és alárendelés szakirodalmából talán elég Frantz Fanon és Edward
Said részbenmagyarul ismegjelent, s széles körben ismertmunkáira hivatkoz
nunk.
A térbeli közelség, a földrajzilag egybefüggő birodalomszerkezet másfajta

különbségeket domborít ki. Ezt a kirekesztő mechanizmustmennyi sé gi jellegű
lealacsonyításnaknevezhetjük:azebbenkipécézettmássághordozójáttalánugya
nabbólafábólfaragták,mintkirekesztőjét,ám„rosszabbkivitelben”.Ezatípusú
másításisazegzotikumraépít,deaborzongástittegyfajtaszelídebbrusztikusság
szolgáltatja.Azegybefüggőperifériákidegenjeacentrummúltjánakfejletlenebb,
mintegymúltbeliállapotáttestesítimeg,ésezértszükségképpenalantaska(Fabian
1983):innenaráirányulóleereszkedőésvisszautasítókognitívhabitus.Aszétta
golt birodalmi szerkezet lealacsonyított minőségi mássága a szolga helyzetére
emlékeztet; az egybefüggőbirodalomalantaskája inkábba szegényrokonmivolt
keserűkenyeréteszi.
Ekülönbségektöbbfontosüzenetethordoznaka„keletibővítés”szempontjá

ból.Mindenekelőttemlékezzünkarra,hogyazEurópaiUniómint szupranacio
nálisszervezetfőcélkitűzéseagazdaságitermelésitényezőkáramlásánakélénkí
tésehatárainbelül.AzEurópaiUniójogrendjénekalapjátképező,sokatemlege
tett„NégySzabadság”atőkéstermelésnégyfőárufajtájának–atőkének,atárgyi
javaknak, a szolgáltatásoknak és amunkaerőnek – a szabadmozgását írja elő. E
mozgásokvalóságostranszcendentálisminőségetnyernekazEurópaiUnióidenti
tásépítésében,hiszenazEU„küldetése” saját „ábécé”je szerintnemkevesebb,
minthogy„koherensenésaszolidaritásraépítveösszekapcsoljaatagállamokatés
azoklakóit”(EU2001),stegyeeztméghozzáegy„szabad,biztonságosésigazsá
gos térség létrehozásával (melynek lényegielemeaközösbelsőpiac,különösen
pedigaszemélyekszabadáramlása)”(uo.).(Azegondolatbanimplikáltellentét
alapján17azEUnkívülivilágnemszabad,és/vagynembiztonságos,és/vagyigaz
ságtalan. Minél jobban megdicsőül az EU belső tökéletessége, annál jobban
kiemelődikakörnyezővilágtökéletlensége.)
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Lássunkegymásik,talánmégeksztatikusabbEUszöveget:

Az alapító egyezményekben lefektetett alapvető szabadságok biztosítják, hogy az
üzletemberekszabadonhozhatnakdöntéseket,amunkavállalókszabadonválaszthat
jákmeg,holakarnakdolgozni,afogyasztókpedigszabadonválogathatnakatermé
keklehetőlegszélesebbskálájából.Aszabadversenynekköszönhetőenazüzletembe
rek összehasonlíthatatlanul nagyobb fogyasztói körnek kínálhatják termékeiket és
szolgáltatásaikat.AmunkásokazEUegészterületénsajátigényeikéscéljaikszerint
kereshetnekállástésválthatnakmunkahelyet.Afogyasztókalegolcsóbbéslegjobb
termékeket választhatják ki az élénk versennyel járó, sokkal gazdagabb kínálatból
(Borchardt 2000: 12).

Olvassukel ismétezta lélekemelőszövegetúgy,hogybeleképzeljükmagunkata
bővítést fontolgató centrum helyébe. A határ innen, belülről nézve, veszélyesen
átjárható: túloldalánabelül levőknélgyengébbkiadású idegenek sompolyognak,
állandó jelenlétükkel fenyegetve a központokat.A négy szabadság, különösen a
munkaerő szabadmozgásánakkiterjesztése innennézve tehátkétesés rendkívül
vakmerővállalkozás.Hatalmasveszélytjelent:azéletvilágokkeveredéséteredmé
nyezheti,haamunkaerőszabadonáramolnikezdazalsóbbrendűneklátotttársa
dalmakból,méghaezazalsóbbrendűség„csupán”mennyiségiis,lévénabirodalmi
téregybefüggő.Agyengébbkiadásúidegenekkelvalótartóstársadalmikontaktus
lehetőségeatársadalmikeveredésnekafajkeveredésreemlékeztető,szörnyűveszé
lyéthordozza.
Ennektudatábanmárigensokatmondó,hogymiközbenazelsőköröstagjelöl

teknélatárgyalásoksoránötkülönféleésszerűopciómerülhetfelaszabadmun
kaerőáramlás „teljes és azonnali bevezetésé”től annak „korlátozott időre való
teljes felfüggesztésé”ig (EurópaiBizottság 2001: 3), a belsőközönségnek szánt
politikaimegnyilvánulásokbólinkábbegyolyanfajtaeurópaigeopolitikaimanőver
látszik kibontakozni,melynek keretében a rendszerváltás óta szuverén tagjelölt
államokatpolgáraikszempontjábólkorlátozottanátjárhatórezervátumokkáalakí
tanákát:etérenméganémetszociáldemokratazöldkormányisegyhúronpendül
jobboldaliszélsőjobboldaliosztrákkollégáival,mikoraztköveteli,hogyacsatlako
zás után hét évre fagyasszák be a „keleti”munkások szabadmozgását,még az
olyanapró,viszonylagjólműködőésakeletközépeurópaiközegbenéppenséggel
jómódúnak tekinthető országok esetében is, mint Szlovénia (Mrozek 2001),
Magyarországrólnemisbeszélve.Hogyezmennyibenfelelmegannakazelvnek,
miszerintazUniót„koherensenésa szolidaritásraépítve”(EU2001)kellmeg
szervezni,méghozzáa„szabadság,abiztonságésigazságtérségéneklétrehozásá
val”(uo.),nos,azlegalábbiskérdéses.Hogyegypályázóállamhogyanfogadhatel
etárgykörbenkompromisszumajánlatot,azesorokírójaszámárafelfoghatatlan.

Mifélekolonialitás?

Aszéttagoltésegybefüggőbirodalmakköztikülönbségtöbbmás–talánkevésbé
nyilvánvaló,denemkevésbéjelentős–módonisösszefügga„keletibővítéssel”.Az
európaikontinenskétfelénektársadalmaiigencsakkülönböznekegymástóltörté
nelmiélményanyaguktekintetében.AzEUnkívülirégióklakóisemmilyenközvet
len tapasztalatot nem szereztek a széttagolt birodalmakról, hacsak kiván 
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18Néhányilyenkivándorló,pl.alengyelszületésűJosephConrad,fontosszerepetvállaltakolo
niálisgondolkodásmódartikulálásában.
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dorlókéntnem18.Országaiknaksosemvoltaksajátgyarmataik,ésőketsemkebelez
tékbeaszéttagoltgyarmatbirodalmak.Európakétfeléttehátatörténelmitapasz
talatterénvalódiszakadékválasztjael.Akeletiéskeletiközépsőterületeksosem
élvezhettékaztazértékbeáramlást,melyetagyarmatikereskedelemésagyarmatok
lerablásabiztosított;azEUtizenöttagállamábólkilenc(melyekben,isméthangsú
lyozom,azEUpolgárokkilencvenszázalékaél)igen.Akeletividékekgyakran(és
az összehasonlító gazdaságszociológia szempontjából joggal) emlegetett modern
kori„alulfejlettsége”nemutolsósorbanannyitjelent,hogyelmaradtnálukezafaj
ta–Marxáltaleredetitőkefelhalmozáskéntaposztrofált–gazdaságivérátömlesz
tés.Ígyhát,mikorEurópaszegényebbikfelénektársadalmaiésállamaiacsatlako
zástsürgetik, implicitmódonnemtesznekmást,„csupán”hátrányoshelyzetüket,
gazdaságtörténetiszerencsétlenségüketemlegetikfelsokadszorra.AzEUfelvételire
valópályázatikérelemígyazegyenlőtlenfejlődésésfüggőségsokévszázadostörté
netének újabb,meglehetősen triviálismozzanata napjaink intra és szupranacio
náliseurópaipolitikájában.
Aföldrészkeletifelénekkulturáliselitjeimindigisafelvilágosodásésegyfajta

európai eszmeközösség lelkes hívei voltak.Az eszmék cseréje során azonban a
„fény”,azemancipáció,aszabadságésajogállammagasztosideáimellettakolo
nialitásmintvilágszemléletbizonyoskulcselemeitissikerültimportálni.Azállam
szocializmus összeomlása után, mikor a kontinens keleti fele nekiállt „utolérni”
nyugatipéldaképeit,akolonialitásmintviláglátásimportjaismegélénkült.Afaji
alapúésegyébhierarchikuskognitívszkémák–ígyaz„Európázás”,a„KeletEu
rópázás”,a„Balkánozás”,vagya„civilizáltországbannemígyszokás”típusúérve
lések – nemcsak hogy megjelentek e társadalmakban, hanem fontos, mármár
kultikus helyet foglalnak el: nem is lehetnemásként, hiszen a nyugatról érkező
becseskulturáliscsomagmélyénlapulnak.
Mivelafelbomlottgyarmatbirodalmaknaknemcsakaperifériáitól,deacentru

maitól is viszonylag távol estek, közép és keletEurópa népei anélkül ismerték
meg a dekolonizációt, hogy szembe kellett volna nézniük az ide vágó erkölcsi
tanulságokkal, mindenekelőtt a lakossághierarchiákra alapozott rasszszemlélet
csapdáival.Ahidegháború időszakábanvégbementdekolonizációproblémái,ha
egyáltalántudomástvettekróluk,hidegenhagytákőket.Ahivatalospropaganda
azthangsúlyozta,hogyadekolonizációakapitalizmusválságjelensége,teljességgel
idegenéstávoliteháta„létezőszocializmus”társadalmaitól.
Mindennekköszönhető–báralighaszerepeltakommunistaegypártokszándé

kaiközt–,hogyarendszerváltásutánavoltszocialistaállamokbannagyonsokan
nagyonkomolyanhiszik,hogyanépekközöttlétezhetnek„faji”éskulturális/civi
lizációsalapúhierarchiák,éshogya„felsőbbrendűek”joggalhasználjákfelezeket
az„alsóbbrendűekkel”szemben.KeletéskeletközépEurópábanazidentitásépí
tésbevettelemelettegymegdöbbentőenátgondolatlan,reflektálatlan„fehérség”
fogalom,apolitikaiéskulturáliselitekmeglepőennagycsoportjaipedigcsöndben
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19Ennekegyikpéldája,hogymikoraposztszocialista,demokrataMagyarországaláírtaamenekül
tekkelkapcsolatosgenfiegyezményt,annakhatályátazeurópaimenekültekreszűkítettele.Eztameg
magyarázhatatlan,súlyosanrasszistakitételtazemberijogokraamúgymélységesenérzékenyposztszo
cialista parlament rendben elfogadta, azEurópaiUniópedig csak lagymatagon tiltakozik ellene. (A
bővítésnyelvezetévelkapcsolatosösszefüggésekrőll.KovácsésKabachnikírásátagyűjteményben.)
20Afogalomaháborúutánimagyarmarxistatörténetírásegyikvonulatábantűntfel,Eckhardt

munkája(1922)nyomán,majdahatvanasévektőlfokozatosankikopottahasználatból,és(azállami
politikareformtörekvéseivelpárhuzamosan)átadtaahelyétaHabsburguralomengedékenyebbmeg
ítélésének.Állításomatudástörténetiszociológiájátérinti:úgytűnik,ajelenlegitőlgyökeresenelütő
kontextusbanisfelmerültagyarmatiuralomegyfajtaanalógiájaaszupranacionálisésbirodalmirend
szerekkapcsánaföldrészközépsőéskeletirészén.
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figyelik ezt, vagy cinikusan még asszisztálnak is hozzá19.Még akkor is, amikor
tenni próbálnak ellene, akarvaakaratlan rasszszkémákban – így például a
„cigánymagyar”,illetve„zsidómagyar”kétértékűoppozíciókkirekesztőszemanti
kairendszerében–szólalnakmeg.Nemkisrészbenaposztkoloniáliskatarzishiá
nyaazoka–azéamegtisztulásé,melyetavoltgyarmattartóknáladekolonizáció,
hamégolyenyhemértékbenésellentmondásosmódonis,delegalábbmegkezdett
–,hogyakeletésközépeurópaitagjelöltekazEUcsatlakozáshajszolásakorvég
eredménybenkimondatlanulésjórésztöntudatlanulmásországokkoloniálisbiro
dalmimúltjánakelőnyeiésidentitásformáiutánissóvárognak.
A„keletibővítés”azerkölcsi felsőbbrendűségszimbolikuseurópaipolitikájá

nakbizarrfordulatakéntújlehetőségetadazEUtagállamainakésapparátusának,
hogy a tagjelölteket a klasszikusmodernizáló szellemben úgy kezelje,mint egy
megfáradt,ámdekitartóiskolamester,akirendületlenüligyekszikalehetőségek
hezképestembertfaragniarábízottrosszcsontokból.Ezperszenehezenegyeztet
hetőösszeazzala ténnyel,hogyazEUtagállamokapparátusanyugodtaneltűr,
sokesetbenlegalábbimplicitmódontámogategysornyíltanrasszistamegnyilvá
nulástésazezzelösszefüggőfoucaultikormányzatiságmindennaposgyakorlatát.
Az effajta „bölcsőde”fantázia persze a birodalmiság egyik legjellemzőbb, jól
ismerttoposza(l.Go2000).Azelhúzódó,végeláthatatlan„bővítési”folyamatotaz
EUpolitikacsinálóiköreibensokankezelikúgy,minta„keleti”geopolitikafegyel
mezőcivilizálómanőverét,annakellenére,hogyamaközépéskeletEurópában
megfigyelhető kirekesztő stratégiák tartalmukat tekintve semmiben nem külön
bözneknyugateurópaimintaképüktől.
Miközbenakontinenskeletifelénekaszéttagoltbirodalmakrólnincsközvetlen

tapasztalata,azegybefüggőbirodalmakbóligenalapostörténelmileckébenrésze
sült.AzészakamerikaiegyetemekkeletEurópávalfoglalkozókurzusainarégiót
kedélyeskedvea„kásaadiótörőben”(mushinthenutcracker)névvelszoktákillet
ni:ebbenahelyitársadalmaketnikaikavalkádjavolnaakása,azőketidőrőlidőre
összepasszírozóelnyelőegybefüggőbirodalmakpedig–hogycsakalegfontosab
bakatemlítsük:aporosz,aHabsburg,azoroszésazoszmánbirodalom–adiótö
rőszárai.Olyannyiraigazez,hogyamagyartörténetírókegyidőbenafél gyar mat 
kifejezésselpróbáltákleírniaztasajátosegyenlőtlenségiésfüggésrendszert,mely
aközépeurópaiHabsburguralomegyesfőbbkorszakaitjellemezte20.
AzegybefüggőbirodalomperszeazegészkontinensnekjóismerőseazEUnkívül

ésbelülegyaránt.Valamennyi„nemzet”államvoltaképpen(egybefüggő)birodalmi
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formációatöbbséginemzetnekalávetettkisebbségeknemzetiaspirációinakszem
szögéből.AzEUtörténelmipoggyászábanígyegyarántmegtalálhatókaszéttagolt
és egybefüggő birodalmak, míg közép és keletEurópa kizárólag az egybefüggő
típusörömeitélvezhette.
AzEU„keletibővítése”szempontjábólazonbansokkalközvetlenebbüllénye

ges,hogyakontinenskeletiésközépsőrészében„érintett”négynagyegybefüggő
birodalom–melyekgeopolitikaicsatározásaikkeretébentöbbekköztakontinens
jó kétharmadánakmai országhatárait is kialakították – mindegyike szárazföldi,
egybefüggő birodalom volt, és közülük kettőnek a központja (Németország, ill.
Ausztria)maazEurópaiUnióprominenstagja.Alighakerülteelakeletésközép
európai társadalmak közvéleményének figyelmét, hogy e két EUtagországból
érkezettakülföldiműködőtőketúlnyomórészeavoltszocialistaországokterme
lőeszközeinekésgazdaságierőforrásainaknemrégtörtént,erősenak ci ós kiárusí
tásakor.Németországmanagyobbhányadátteszikiamagyarkülkereskedelem
nek,mintaSzovjetunióbármikor.
Európaközépsőéskeleti részeinekbirodalmimúltja rendkívül zavarosképet

mutat:akárcsakakontinensnyugatifelén,ittisgyakorlatilagmindennégyzetmé
ternyiföldterületettöbbenbirtokoltakmár.Aföldrészközépsőéskeletifeleper
szeannyibaneltéranyugatitájéktól,hogyittnemrégvalóságostársadalmiföldcsu
szamlászajlottle:megszűntazállamszocialistabirodalomésfelbomlottazasajá
tostársadalmipolitikai,gazdaságiéskulturálisrendszer,melyetpárévvelkoráb
ban az em be rek több sé ge meg in gat ha tat lan nak vélt.
Történelmesoránerégióvalamennyitársadalmaszembekellett,hogynézzen

azegybefüggőbirodalmirendfrisséssokszínűörökségével,nagyrészükkétféle
képpenis:mintúrésmintalattvaló.Kollektívtörténetimemóriájukbanmindkét
állapottípusszerepel,egymásmellettésgyakranegymásnakellentmondva.Aszov
jet geopolitikai hegemónia végével sokak számára átrendezhetőnek tűnnek a
korábban fogcsikorgatva bár, demegváltoztathatatlannak látott határok. Így az
államszocialista status quo felbomlásávalmegnőttatérséggeopolitikaiinstabilitá
sa.Akétféle történelmibirodalmi identitásközt–volturakésvoltalattvalók–
igen könnyű a váltás, és a kettő sokszor egymásmellett, egymásba gabalyodva
működik.Ezamásságakizárásésa lealacsonyításolyanmentálismintáithozta
létre,melyektalánmég„nyugati”megfelelőiknéliskomplexebbek:kialakultaka
MilicaBakićHaydenáltal„beágyazottorientalizmusok”nak(nestedorientalisms)
ne ve zett min ták (BakićHayden 1995), melyek az egzotizálás és inferiorizálás
finomrendszereitazegybefüggőbirodalomkontextusábanvalósítjákmeg.Ekép
zetekbeamagukat„kevésbékeletinek”beállítani tudó identitásokszintekivétel
nélkülbeépítikaz „Európa =EU” szinekdochétoposzt, sőt identitásukkulcsele
mévé avatják és ezáltal még tovább erősítik. Az Európai Unióba való felvételi
sikere,illetvekudarcaevilágésönszemléletbenazeurópaiság(azaz,áttételesen:
anemkeletiség,ésezenkeresztül–újabbáttétellel–a„fehérség”)megerősítését
vagymegtagadásátjelenti.AbeágyazottorientalizmusokhozésazEUcsatlakozáshoz
kapcsolódó félelmekközvetlenül összefüggenek, s végső soron, az „európaiság”
fogalmáhozvalókapcsolódásrévén,némihomályosrassztartalommalisbírnak.
A kéthárom nemzedéknyi államszocialista időszak amaga sajátos birodalmi

rendszerével(Böröcz1992,1999)–melyetamoszkvaicentrumbólelsősorbanpo 
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litikai és geostratégiai érdekek alapján irányítottak – enézőpontból csupán egy
volta régióturalóegybefüggőbirodalmaksorában.Azegybefüggőbirodalomtí
pussalkapcsolatoskomplexemlékektehát(azegyenlőtlencsere,akolonialitás,a
kormányzatiságexportésageopolitikamint„felsőbb”szempont)régótaalapvető
alkotóelemeietájéktársadalmaikollektívtörténelmitudatának.Aszovjeturalom
geopolitikaikudarcátezértazérintetttársadalmaknagyrészerendkívül(ön)ironi
kus,visszafogottéstávolságtartómódonéltemeg;amita„Nyugat”„KeletEuró
pa”felszabadulásánakvélt,őkcsakazadotthelyibirodalomaktuálisszéthullása
kéntkönyveltékel.
Emegfigyelésbőltöbbkövetkeztetésisadódik.Előszöris,amaiEUterületén

az egybefüggőbirodalmaknemmegszűntek, hanem„nemzetállamokká” alakul
tak,s„nemzetállami”jellegüketafennmaradónemzetikisebbségeknacionalista
ellenállóitól eltekintve senki nemkérdőjelezimegpolitikailag.Mivel nemmeg
szűntek, hanem „nemzet”állammá alakultak, az egybefüggő birodalmak végét
nemkísérhettevalamiféle,adekolonizációhozhasonlíthatókatartikusönvizsgálat
féle. Az ilyenmegtisztulás egyetlen számottevő példájaként talán Németország 
II.világháborúutáninácitlanításaemlíthető.Ezazonbananácizmusborzalmaiés
sokszempontbólegyedülállóvoltamiattkevésbékötődöttabirodalmiságproblé
májához, inkább anémetnemzeti élményanyaghoz íródott, aSonderweg sajátos
fejezeteként.Anácitlanításezértkorántsemtudatosítottaa„Nyugat”társadalma
ibana„Nyugat”felelősségétazegybefüggőbirodalmigyakorlatmintnemzetközi
hatalmimagatartásvonatkozásábanúgy,ahogyaztaszéttagolt,gyarmatiuralom
vonatkozásábanadekolonizációélménye tette, sanácitlanítás sorána főhang
súlyt a nácizmus hipermodernista, nyersen „faji” elemei kapták, a geopolitikai
birodalomépítéserkölcsipolitikaikérdéseipedignémilegháttérbeszorultak.
AzEUtársadalmainaklegalábbisegyes,kicsinyéselszigeteltszegmenseiképe

sekszembenéznisajátkoloniálisbirodalmimúltjukkal,éshellyelközzelmégvala
mibűnbánatfélétismutatnak.Sokféleerkölcsireakciótláthattunktőlük,aszoká
sosrasszistagyűlölködéstőlkezdveakelletlenülelmormogott,álszentsajnálkozá
sokiga„harmadikvilág”balszerencséjemiatt.Ezutóbbinakköszönhetőekpéldául
azok a segélyek, melyeket néhány volt gyarmattartó ország, például Hollandia
kormányaéscivilszervezeteijuttattaka„harmadikvilágnak”.Ugyanezekatársa
dalmak viszont véletlenül sem szálltak magukba az egybefüggő birodalmak, az
ilyentípusúbirodalmakatjellemzőbirodalmivilágszemléletésuralomviseltdol
gaimiatt,főlegamiközvetlenkeletiszomszédaikat–vagyisvoltalattvalóikat–ille
ti.Aszegényeurópairokonokirányábantehátsokkalkevésbészóródnakazerköl
csiálláspontok:bűnbánatnakszintenyomasincs.NyugatEurópábanaligműköd
nekkulturálisfékekazegybefüggőbirodalmakkirekesztőstratégiáittovábbörökí
tőkognitívszkémákkalszemben.A„keleteurópaiakkal”kapcsolatbantemérdek
kulturáliselőítéletélésvirul,ésezek,amegszólalókpolitikaipalettánvalóelhe
lyezkedésétől szinte teljesen függetlenül, jószerével semmiféle ellenállásba nem
ütköznek.Ezek a ko lo ni á lis jel le gű kog ni tív min ták te hát pa ra dox mó don bi zo nyos 
fo kig ép pen a gyar ma ti múlt hi á nya mi att mű köd het nek ilyen za var ta la nul. Mivelaz
európaimásságartikulálásaafelvilágosodásótajórésztlealacsonyítókülönbségté
telekrévéntörténik,LarryWolff(1994,1995)ésMariaTodorova(1997)történeti
elemzéseijórésztamaihelyzetreisérvényesek.
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Adekolonizációkéntemlegetettnagyléptékűtársadalmiátalakulásnakkétfon
tosintézményihozadékavolt:(1)akolonizálóhatalmakvisszavonultakagyarma
tokról, melyek helyén önálló államok jöttek létre; (2) ezzel együtt új, gyakran
ugyanolyanerőskötelékekalakultakkiaperifériaésaközpontközött,gazdasági,
politikaiéskulturálisfüggésthozvalétre.Azegybefüggőbirodalmakmegszűnését
ugyanezakétfolyamatkíséri.
KeletéskeletközépEurópábanrendkívülkomplexmódonzajlottakezekaz

átalakulásokarendszerváltáskor.Azérintettországoknemcsakaszovjetbirodal
miközponthozkötődtek,máraszocializmusfénykorábansem,utánapedigmég
kevésbé.Kettős függőségi rendszer jött létre, sennek jellegzetességei sokszem
pontbóljólmagyarázzákazállamszocialistabirodalomjórésztbékésszéthullását
követő folyamatok jellegét. Az összeomlást követő időszakban az a leginkább
figyelemreméltó,hogyazEurópaiUniómilyenelszántanállítottavisszaagazda
ságifüggéstésegyenlőtlencserét,exportáltakormányzatiságátéskezdte–nyíltan
koloniális tónusban– lenézettésalantas idegenkéntkezelnia„keleti” jelentke
zőket.Aszocialista„tábor”kétségkívüligenkülönösbirodalomvolt(erremáshol
márjómagamisrámutattam[1992,1999]),abirodaloméskolonialitásrendszer
váltás utáni visszatérése azonban nagyon is hasonlít egy korábbról,máshonnan
márismertállapothoz:anyugateurópaiközpontúgyarmatbirodalmakfelbomlá
sátkövetőenkialakult,újfüggőségkéntleírhatóposztkoloniálisstatus quóhoz.

Zárszó

Nemadtamvéglegesválasztegyetlenérintettkérdésresem.Csakérzékeltetnipró
báltam,miérttűnnekrelevánsnakabirodaloméskolonialitásfogalmaiamaieuró
paiszíntérvizsgálatakor.Nemaztakartambizonygatni,azEurópaiUnióalapve
tően „gonosz” kezdeményezés volna: az egyik legérdekesebb elemzési kérdés
éppenaz,lehetségese,hogybirodalmikoloniálisdinamikajócélok,nemesindíté
kokeszközelegyen.(Azatény,hogyezaképzet,ajóságönképeazEUhivatalos
önképénekközpontieleme,önmagábansajnossemmitnembizonyít:abirodalom
ésakoloniáliskognitívrendmindigisajószándékálarcábanjelentkezett.)Csupán
arra hívtam fel a figyelmet, hogy e fontos, szemünk előtt kifejlődő vállalkozás
elemzésekornemártfelhasználniabirodaloméskolonialitástörténetiszociológi
ájánakeszköztárát.Könnyenlehet,hogyazEUténylegegyújfajta,eddigsosem
látottszupranacionálisszervezetté,államszerűvalamivéválik.Azazonban,hogye
leendőszuperállamépítésekapcsánabirodaloméskolonialitásmilyensokkulcs
elemétérhetjüktetten,jólmutatja,mennyireáltalánosakahatalom,azegyenlőt
lencsere,afüggőségéskirekesztésglobálisstruktúráiamaikapitalistavilágrend
szerben.Jelziaztis,hogyabirodaloméskolonialitástörténelmitapasztalatamais
meghatározórészeEurópapolitikai,gazdaságiéskulturálisörökségének–akon
tinensnyugatiéskeletifelénegyaránt.
Lezárásképpkétmegállapítástkockáztathatunkmeg.Előszöris,avilágGDPjó

egyharmadátadóEurópaiUniómint„invivo”kísérletnyilvánvalóanmaradandó
hatássalleszavilágra.AzEUügyeinekmaialakulásadöntőenbefolyásolnifogja
azúj,még jobbanglobalizált világ szerkezetét.Hanem látjukvilágosan,milyen
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egyenlőtlenségi,marginalizálóéskirekesztőfolyamatokműködnekazeurópaivál
tozásokmélyén,nemérthetjükmegavilágbanzajlóstrukturálisváltozásokatsem.
Másodszor, ekérdéskörreegészkutatásiprogramok sorát lehetneépíteni,mely
egységeselméletikeretbentaglalnáaszuperállamokalakításánakpolitikaigazda
ságtani,államhatalmi,geopolitikaiéskoloniálisaspektusait.Aszerkesztőkésszer
zőkremélik,hogyeválogatáshasznoshozzájárulástjelentEurópailyenszemléle
tű,valóbanösszehasonlítótörténetitanulmányozásához.
Aszerkesztőköttanulmánytajánlanakazolvasószívesfigyelmébe.
•Salvatore EngelDiMauroabirodalomépítéskörüliállamhatalmiproblémákat

ésegyébintézményifeszültségeket,valamintezekkövetkezményételemziakriti
kaipolitikaigazdaságtaneszközeivel;
•Ko vács Me lin da és Peter Kabachnikközösírása,illetve
•Ko vács Me lin da önállótanulmányaaztmutatjabe,hogyanalakítkiahivatalos

jelentkezésiprocedúrákpolitikaiképmutatásaésdiszkurzívautoritásaegyolyan
hierarchikuskirekesztőrendszert,melyajelentkezőketegyszerremarasztaljaha
lasztja el a kérelmek értékelésekor és az EU Bizottság által kibocsátott éves
országvéleményekben;
•Anna SherakirekesztésempirikusvizsgálatátúgykapcsoljaösszeBourdieu

hatalom és tudáskoncepciójával, hogy közben áttekinti az EU politikusainak
beszédeibenfelderengőmentálisbirodalmitérképeket;végül
•Dancsi Ka ta lin írása a tisztességfabrikálás módszertanát elemzi az osztrák

„Szabadságpárt”programjakapcsán,ésbemutatja,hogyanlehet„ízlésesen”tálal
ni ízléstelen,xenofóbpolitikaiszólamokat,melyekegyértelműenfajialapúkire
kesztőmanőverekkelkészítikelőaterepeta„keleti”tagjelöltekkizárására,távol
tartásáraésnyíltvisszautasítására.
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