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Cioran és a ro mán stig ma
Az identitás ra di ká lis meg ha tá ro zá sai*

Sorin Antohi

A Ro má niában és Fran cia or szágban több mint öt ven éven át meg je lent élet mű je len tős 
ré szé ben Cioran – szo ká sá hoz hí ven tö re dé ke sen, rög esz mé sen és apofatikusan – a 
ro mán ság mint olyan szél ső sé ges me ta fi zi kai meg ha tá ro zá sá val is mer te ti meg ol va só it, 
amely tö mö ren a Comment peut-on être Roumain? (Ho gyan le het va la ki ro mán?) kér
dés ben össze gez he tő, és eb ben a for má ban a szer ző La tentation d’éxister (A lét kí sér
té se, 1956) c. kö te té ben je le nik meg. Cioran a Ho gyan le het va la ki per zsa? kér dést 
parafrazálja ek képp, me lyet Montesquieu Per zsa le ve lek jé ben a pá ri zsi sza lo nok tár sa
sá ga sze gez a fel vi lá go so dás ko ri ke le ti uta zó nak, a ne mes Ri cá nak. Montesquieu-nél 
a kér dés a más ság fel szí nes, ar ro gáns és alap já ban vé ve ne vet sé ges vissza uta sí tá sá ra, a 
he lyi kul tú ra eset le ges nor má it ab szo lu ti zá ló, ma gát egye te mes nek ki ki ál tó szel lem 
be zárt sá gá ra utalt. Az éles lá tá sú eg zo ti kus fő úr alak já val, aki a bon sauvage (a po zi tív 
vad ság) leg fel ka va róbb, leg el lent mon dá so sabb meg tes te sü lé se, Montesquieu, úgy 
tű nik, ké telyt akar éb resz te ni a fel vi lá go so dás egyes, fenn hé já zás tól sem men tes fo gal-
mai val, dis kur zu sa i val és ér té ke i vel szem ben. Ri ca nem csi nál nagy ügyet a rossz in du-
la tú kér dés ből, amely a pro vin ci a liz mus, a tu dat lan ság és az ön elé gült ség ke re te in 
be lül ma rad. Ak ko ri ban, az 1712. év ben Ri ca vá la sza Montesquieu szá má ra sem volt 
köz pon ti je len tő sé gű, hi szen az epi zód mag va nem pszi cho ló gi ai (a Má sik kí ván csi erő-
sza kos sá gá nak ha tá sa az én re), ha nem ön kri ti kus (egy ma gát fel vi lá go sult nak tar tó 
kö zeg szel le mi kor lá tolt sá gá nak le lep le zé se).

Még is, amennyi ben a kö vet ke ző né hány ol dal el ol va sá sa után haj lan dók va gyunk 
új ra fel la poz ni a kul tu rá lis pa ra dig mák ta lál ko zá sá nak eme epi zód ját, meg döb ben tő 
tár sa da lom lé lek ta ni mély sé gek re buk ka nunk, kü lö nö sen, ha nem tévesztjük szem elől, 
hogy a szalonifjak nem a most ér ke zett kül föl di nek te szik fel a fe led he tet len kér dést, 
ha nem az ide gen nek, aki kül ső je gyek mimetikus el ta nu lá sá val pró bál eny hí te ni szem-
be szö kő más sá gán: mind ad dig, amíg Ri ca kül föl di ként ott ho ni ru há it vi se li, sze mé lyét 
ál ta lá nos, jól le het át me ne ti és fel szí nes ér dek lő dés öve zi; ám amint a he lyi öl töz kö dé-
si nor mák hoz kezd iga zod ni, ész re vét len ma rad, míg a fran ci ák va la mi lyen mó don le 

* A for dí tás alap já ul szol gá ló ta nul mány („Cioran şi stigmatul românesc. Mecanisme identitare şi 
definiţii radicale ale etnicităţii.”) Sorin Antohi Civitas imaginalis. Istorie şi utopie în cultura română (Bu ka
rest, Litera, 1994.) cí mű kö te té ben je lent meg (208–285. o.). A je len szö veg köz lés szá má ra ké szí tett vál to-
zat ból a szer ző ter je del mi okok mi att el hagy ta a 2. és a 3. fe je ze tet, és ki ma rad tak egyes, a gon do lat me net 
szem pont já ból nem köz pon ti je len tő sé gű – il let ve el ső sor ban a ro mán ol va só nak szánt – passzu sok is.
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nem lep le zik a „szél há mos sá gát”, az „iden ti tást el rej tő” masz kot. Csak ek kor hang zik 
el a sér tett ség ből, hi tet len ke dés ből és meg le pe tés ből táp lál ko zó kér dés, amely ben vég-
ső so ron a kü lönb sé get ha son ló ság gá ál cá zó viselkedés el uta sí tá sa is meg fo gal ma zó dik: 
„Hogy le het va la ki per zsa?” A he lyi ek itt fi no man, ám ha tá ro zot tan uta sít ják vissza a 
„mimetikus ver sen gé si” (René Girard) vi szony, az az egy olyan vi szony lé te sí té sé re tett 
kí sér le tet, amely ben a Má sik fe nye ge ti ama ki vált sá gu kat, hogy egye dü li le té te mé nye-
sei le hes se nek egy ér té kes és – leg aláb bis le he tő sé ge i ben – he ge món iden ti tás nak.

Az ér ve lés fen tebb vá zolt vo na lán ha lad va to vább, sze ret ném meg vizs gál ni e jel ké
pes ér tel mű je le net nek az iden ti tást érin tő, en nél fog va drá ma ibb fel hang ja it, te hát 
is mé tel ten a kér de zett re össz pon to sí tok, és a kér dést fel te vőt rejt ve ha gyom, no ha 
je len lé te (amennyi ben sa ját sze mé lyünk a Má sik szá má ra cadeau empoisonnée, mér ge
zett aján dék) mind vé gig érez he tő ma rad. Ugyan ilyen meg fon to lás ból ha gyom fi gyel-
men kí vül azt az al ter na tív for ga tó köny vet, mely ben Montesquieu kér dé sé re egy 
má sik, sok kal ál ta lá no sabb kér dés a vá lasz: „Ho gyan le he tünk azok, akik va gyunk?”1 
Ter mé sze te sen ez a kér dés fel te vés is me ta fi zi kai, de úgy vé lem, ke vés bé va gyunk se bez
he tők (mi több, a hí vő egy sze rű en meg in gat ha tat lan) az ef fé le kér dé sek kel szem ben. 
Vé le mé nyem sze rint sú lyos iden ti tás za var csak ak kor ke let kez het, ha a szó ban for gó 
kér dés nyo má sa nem nehezedik minden egyes em be rre, ha nem va la mely közösségi 
for má ra össz pon to sul, amely le het va la mely törzs, et ni kum vagy nem zet – vagy lehet 
egyén, aki nek iden ti tá sa ere den dő en ezek ből az össze te vők ből áll.

Ciorannál a „Comment peut-on être Roumain?” kér dés egy on to ló gi ai bot rányt össze-
gez, amely ta lán a két vi lág há bo rú kö zöt ti ro mán Zeitgeist ho za dé ka; azé a kor sza ké, 
amely te le van a tör té nel met on to ló gi á vá mi nő sí tő in tel lek tu á lis kí sér le tek kel – Nae 
Iones cu, a „sík vál tás” leg bra vú ro sabb mes te re, va la mint az ő ta nít vá nyai, úgy tű nik, a 
vég ső kig el tú loz nak egy már a negy ven nyol cas nem ze dék nél (paşop tişti) kör vo na la zó-
dó ten den ci át. Cioran nem elég szik meg az zal, hogy a ro mán tör té nel mi és kul tu rá lis 
gya kor lat szi go rú bí rá ja le gyen: a ha zá já val szemben kri ti kus kevés ro mán nal el len tét
ben ő nem szo rít ko zik csak a „tör zsi bál vá nyok” dekonstrukciójára – az úgy ne ve zett 
etnonacionalista vulgata –, ré szek re bon tá sá ra, amely a köz pon ti mí to szok kal vagy a 
ro mán egy ség posz tu lá tu má nak relativizálásával kezdődik. Ugya nak kor nem is tér ki 
az ef fé le szel le mi tor nák le he tő sé ge elől, sőt oly kor azt sej te ti, hogy nem ide gen tő le az 
amor fati ér zé se, ki vált ha az ere det nosz tal gi á ja egy fé le delectatio morosa for rá sa le het. 
Cioran azon ban sok kal több re vál lal ko zik (és leg több ször si ke rül is ne ki), mint hogy 
akár gyöt rel mek árán is, de tá vol tart sa ma gát at tól a ha mis etnomiszticizmustól, ame-
lyet az Aufklärung posz tu lá tu ma i nak modernitásellenes új ra fo gal ma zá sa ih le tett, és 
amely a né met tí pu sú etnicitásmodell lé nye gé nek és a kö zép-ke let-eu ró pai na ci o na liz-
mu sok ős for rá sá nak te kint he tő. A „mély pont já ra” süllyedt ro mán iden ti tást csa pás-
ként tün tet ve fel, a rue de l’Odéon „ügye le tes szkep ti ku sa” a ro mán ság, mint stig ma 
leg ta gol tabb áb rá zo lá sá val is mer tet meg. In nen néz ve szár ma zá sa el le ni ve he mens til
ta ko zá sai más ma gya rá za tot is nyer het nek, mint egy fé le posztnietzscheánus póz ba 
me re ve dett if jú ko ri té vely gés fel té te le zé sét (hogy a paranoid vá da kat, mi sze rint Cioran 
re ne gát, ne is em lít sük). Ciorannál a ro mán lét szün te len él ve bon co lá sa ma gán vi se li a 
meg bé lyeg zett ség fo gal má nak ere den dő ket tős sé gét, hi szen ez az is te ni ki vá lasz tott ság 
cso dá la tos je gye it ugya núgy je len ti (lásd a krisz tu si se bek jel ké pes fel idé zé se), mint a 

1 Valéry ér tel me zé sét lásd a Perzsa levelekhez írott elő sza vá ban. A Valéry és Cioran kö zöt ti né zet kü lönb-
ség ről lásd: Călinescu (1983, VI: 23–24, kü lö nö sen: 35–36).
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be teg ség és fo gya té kos ság kül ső tü ne te it, az igaz ság szol gál ta tás ma ra dan dó nyo ma it a 
nagy bű nö zők tes tén szin túgy, mint a nyil vá nos ság billogát a kö zös ség „nor má lis” élet-
vi tel ének kor lá ta it át há gó egyé nen.

Je len ta nul mány in kább ku ta tá si terv, mint mér leg: el ső ként a ro mán stig ma ti kus 
iden ti tás né hány ra di ká lis meg ha tá ro zá sát idé zem fel, kü lö nös fi gyel met szen tel ve Cio-
ran nak, majd az Erving Goffmann ál tal ki dol go zott „törzsi stig ma” mo dell jét is mer te-
tem. Ezu tán a ro mán meg bé lyeg zett ség hez kap cso ló dó tár sa da lom te rá pi át és po li ti kai 
ide o ló gi át vizs gá lom meg, kü lö nös te kin tet tel a poszt kom mu nis ta Ro má ni á ra, s vé gül 
né hány spe ku la tív kö vet kez te tés után meg kí sér lem át te kin te ni a stig ma rög esz mé jé ből 
ki ve ze tő le he tő sé ge ket.2

„Comment peut-on être Roumain?”

Bár ki szá má ra, aki a leg cse ké lyebb mér ték ben is is me ri Ciorant, nyil ván va ló, hogy fel 
se me rül het pa ra dox, ho má lyos és mély sé ge sen iro ni kus gon dol ko dásának szisz te ma ti-
kus be mu ta tá sa. En nél fog va csak azo kat a passzu so kat, il let ve meg fo gal ma zá so kat 
kö vet jük fi gye lem mel, me lyek köz pon ti té mánk, a ro mán meg bé lyeg zett ség kö ré szer-
ve ződ nek. Kezd jük hát a leg so kat mon dóbb rész let tel, a ro mán iden ti tás ra vo nat ko zó 
kér dés köz vet len szö veg kör nye ze té vel:

Az a pa ra do xon, hogy va la ki per zsa, vagy adott eset ben ro mán, olyan kín, amit meg kell 
ta nul ni ki hasz nál ni; olyan hát rány, ame lyet ja vunk ra kell for dí ta ni. Meg val lom, volt eset, 
ami kor szen ved tem at tól, hogy egy vesz tes kö zös ség hez tar to zom, mely nek szár ma zá sá val 
szem ben nem vol tak il lú zi ó im. (…) „Ho gyan le het va la ki ro mán?” – olyan kér dés volt ez 
szá mom ra, ami re csak szün te len ön vád dal tud tam vá la szol ni. Gyű löl tem az enyé i met, a 
né pe met, bu ta ság ban és ba bo ná ban meg re kedt pa raszt ja it, szé gyell tem, hogy tő lük szár ma-
zom, meg ta gad tam őket, vissza uta sí tot tam lét-alattiságukat, meg kö ve se dett, lár va sze rű 
meg győ ző dé se i ket, geo ló gi ai áb ránd ja i kat (…) Ha zám, amely nek lé te zé se lát ha tó lag sem-
mihez sem volt hasonlítható, úgy tűnt szá mom ra, mint ha az üres ség összeg zé se, a fel fog ha-
tat lan meg tes te sü lé se len ne (Cioran 1956: 54).

Mint ha ki vo nat len ne az önstigmatizálás be széd mód já nak bre vi á ri u má ból, a rész let 
an nak majd’ min den mo tí vu mát és té má ját tar tal maz za: egy je len ték te len, majd hogy-
nem meg ve ten dő nem zet hez tar to zás szé gye nét, az iden ti tás ra va ló rá kér de zés örö kös 
ha lál fé lel mét, a stig ma ti kus vi szo nyu lás akut stá di u má ban a ha za és a hon fi tár sak gyű-
lö le tét, s vé gül an nak a le he tő ség nek a fel ve té sét, hogy a meg bé lyeg zett ség a ja vunk ra 
is for dít ható (olyan kín, amit meg kell tanulni kihasználni; olyan hátrány, amelyet 
ja vunk ra kell fordítani). Ez a meg bé lyeg zett ség gel együtt já ró „kis nye re ség” (Erving 
Goffman) ciorani meg ol dá sa, va gyis ép pen ne ga tí vu ma ink ki ak ná zá sa: a ha za az zal a 
vá rat lan ki vált ság gal ren del ke zik, hogy egy szer re ér tel met len (lé te zé se „semmihez sem 
ha son lít ha tó”) és me ta fi zi kus je len tő ség gel te lí tett (az üresség összegzése, a fel fog ha-
tat lan megtestesülése), va gyis pa ra dox mó don meg tisz tul a ba na li tás tól, ta lán ma gá tól 
a stig má tól is.

A ro mán je len ség ről fes tett ké pet Cioran a na ci o na lis ta vulgáta köz pon ti mí to sza i nak 
ne vet sé ges sé té te lé vel in dít ja, a nem ze ti tör té ne lem ál ta lá nos posz tu lá tu ma i tól a szim bo-

2 Je len szö veg ku ta tá sa im egy ko ráb bi sza ka szát tük rö zi, mely nek ta nul sá ga it lásd: Antohi 1991a, 21: 14–15.
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li kus konnotációkkal ter helt rész le te kig. Ilyen kép pen a ki je len tés, mi sze rint „Ro má nia 
nem ere de ti or szág. Vissza tér ve for rá sa i hoz, tör té nel mi nul lá vá zsu go ro dik” (Cioran 
1990: 191), a nem ze ti ka rak ter el mé le tét cél zó pro vo ká ció (a szer ző itt gya kor la ti lag vissza-
uta sít min den kö zös ség vál la lást a nem ze ti lé lek sa já tos mély sé ge i től meg ba bo ná zott 
kor- és nem ze dék tár sak kal), és egyben a re ak ci ós, na ci o na lis ta utó pia, a di cső tör té nel-
mi múlt fik ci ó já ra épí tett dé li báb ok sza ba tos kri ti ká ja is. Cioran gyak ran be szél a ro má-
nok „tör té ne lem alat ti sá gá ról”, „tör té nel mi ájult sá gá ról”, „tör té nel mi et len sé gé ről”, és 
szá mos al ka lom mal em lí ti az „ezer éves tör té ne lem alat ti sá got”, ami kor, mint egy „a pil-
la nat, egyet len pil la nat nyo masz tó meg sok szo ro zó dá sa ként”, „a tör té nel met a ro má nok 
fe je fö lött csi nál ták” (uo.: 12, 43, 63, 41, 45). Fi lo zó fi ai szem pont ból Ro má nia tör té nel-
mét Cioran sze rint „üres ség, szag ga tott ság, szer vet len ség és la bi li tás jel lem zi”, mert 
hi szen „eb ben az or szág ban […] nem lé te zik foly ta tás, is mét lés, irány és ten den cia” 
(uo.: 46, 42). Ro má nia a Du na mel lé ki Zarathusztra vé le mé nye sze rint „nem ak tu a li tás, 
ha nem po ten cia litás”, a ro má nok pe dig „ezer évig nö vé nyi éle tet él tek” (uo.: 92); itt 
Cioran gon do la ta ta lál ko zik a ro mán ság túl élé sét a „tör té ne lem boj kott já val” ma gya rá-
zó Eliade né ze té vel a „tör té ne lem ré mü le té ről”: „Ha vas al föl di ek, mold va i ak és er dé lyi-
ek csak annyi ban őriz het ték meg nem ze ti vo ná sa i kat, amennyi ben köz vet le nül nem 
vál lal tak részt a tör té ne lem ben” (uo.: 102).

Amennyi ben a nem ze ti fenn ma ra dás ára egy ve ge ta tív, mi több, ás vá nyi szintű tör-
té ne lem, az ily mél tat la nul meg őr zött mi nő ség mint ha már nem ér né meg a hold kó ros 
erőlködést: a nem ze ti jel leg, ha egyál ta lán lé te zik, hí ján van min den erény nek. Cioran 
oly kor azt is haj lan dó ki je len te ni, hogy „ne künk, ro má nok nak […] nincs sa ját fi zi og nó-
mi ánk” (uo.: 92). Vagy ha oly kor el is me ri is a sa já tos nem ze ti vo ná sok meg lét ét, azok 
mind ig ne ga tív je gyek, fo gya té kos sá gok vagy sé rel mek: „a ro mán lel ki al ka tot alap ve tő 
bű nös ség”, „a ro mán nép szel le mi po ten ci ál ját” „alap ve tő hi á nyos ság” jel lem zi (uo.: 
62). Jel leg ze tes apo ka lip ti kuspro fe ti kus ki ro ha ná sai egyi ké ben a két ség beesett, ra di
ká lis fi a tal em ber le nyű gö ző ni hi lis ta in vo ká ci ó ja je le nik meg: „Lát nunk kell Ro má nia 
ama nem ze ti sa já tos sá gát, amely ezer évig moz du lat lan ság ra kár hoz tat ta, hogy fel szá
mol has suk – ne vet sé ges gő günk kel együtt, amely hoz zá fűz ben nün ket” (uo.: 65). 
Má sutt, év ti ze dek kel ké sőbb Cioran ugyan ilyen ide gen nek mu tat ko zik a nem ze ti sa já-
tos ság mi to ló gi á já val szem ben, ami kor egyik be szél ge tő tár sá nak azt nyi lat koz za: 
„lé lek ta ni lag igen kö zel ér zem ma gam hoz a ma gya ro kat, szo ká sa i kat, íz lé sü ket. A 
ma gyar ci gány ze ne mé lyen, igen mé lyen meg hat. Egy ma gyar és egy ro mán ke ve ré ke 
va gyok” (1993: 19). Az el mé le ti dis kur zus te rü le tét el hagy va, a fi lo zó fus, aki va ló szí nű-
leg már ko ráb ban is mu lat sá gos nak ta lál ta omi nó zus ki je len té sé nek a ro má nok kö ré-
ben kel tett vissz hang ját, mint egy jel ké pe sen kö zös sé get vál lal a más ság nak a na ci o na
lis ták ál tal leg in kább gyű lölt két meg tes te sü lé sé vel: a ma gyar ral és a ci gánnyal. Egy 
iden ti fi ká ci ós fo lya mat vé gén já runk, amely a szár ma zás sal és az et no ge ne zis sel szem-
beni kétellyel kezdődött. („Va jon Ró ma egyet len csepp vé re sem ma radt fenn ab ban a 
nem zet ben?” 1991b: 66), majd át esett azon a sza ka szon, ami kor a né pet „egy csöpp 
la tin ság gal po má dé zott cső cse lék ként” (1956: 54) jel le mez te, hogy – leg aláb bis „tisz ta” 
gon do la ti sí kon – a ro mán iden ti tás ta ga dá sá val zá rul jon.

Mint lát tuk, a nem ze ti tör té ne lem kö zép sze rű sé gé nek szub jek tív le csa pó dá sa a szé-
gyen („vol tak pil la na tok, ami kor szé gyell tem, hogy ro mán va gyok”, 1990: 230) és az 
ön meg ve tés („a meg ve tés, ame lyet a ro mán sa ját ha zá ja iránt érez”, 1991a: 231). A kol-
lek tív múl tat szem lé lő „elé ge det len tu dat” gyöt rel me it fo koz za, hogy csak bi zony ta lan sá-
got és je len ték te len sé get rög zít het: „A ro mán lét jel leg ze tes sé ge a ki csiny ség” (1990: 
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3 Titu Maiorescu (1840–1917) a 19–20. sz. for du ló já nak Nyu ga ton is el is mert ro mán po li ti ku sa, esz té tá ja 
és iro da lom kri ti ku sa. A ne vé hez fű ző dő el mé let az au to nóm szel le mi élet hi á nyá nak és az in téz mé nyek 
gyors, nyu ga ti tí pu sú mo der ni zá ci ó já nak kont raszt já ból fa ka dó fe szült sé gek re fi gyel mez tet (a ford.).
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 211, 220); „A ki csi nyí tő kép ző a mi is te nünk” (1991b: 66); „Ro má nia egy szer re föld raj zi 
fö lös leg és tör té nel mi bo hó zat” (1991a: 302). E „fáj dal mas rög esz me” (uo.: 338) a for rá-
sa a meg bé lyeg zett ál lan dó gyöt rel me i nek.

Fi gye lem re mél tó tény, hogy Cioran nem tud kö vet ke ze tes ma rad ni, ami kor a meg-
bé lyeg zett ség ből ki ve ze tő le he tő sé ge ket mér le ge li. Ha tá ro zat lan, ho má lyos és el lent-
mon dá sos min den olyan kí sér let, amely a nem ze ti stig ma monolitját egyet len tö re dé
ké nek kár hoz ta tá sá val kí ván ja meg bon ta ni. A ké zen fek vő meg ol dás a stigmatizált 
tu dat sze lek tív tár sa dal mi to po ló gi á ja le het ne. Vi szont Cioran kép te len meg fe le lő 
bűn ba kot ta lál ni: „arisz tok rá ci ánk (kü lö nö sen a fa na ri ó ta arisz tok rá cia) sze rep lé se szé-
gyen tel jes köz já ték” (1990: 161), „a ro mán pa raszt ide o ló gi á ja ál do za ti ide o ló gia” (1993: 
19), vi lág ké pe pe dig ab szo lút el lent mond a sămănătorism [a ki fe je zés ma gya rá za tát 
lásd a 19. lábjegy zet ben – a ford.] pa raszt ság ké pé nek – a „leg nyo mo rul tabb”, „leg föld-
höz ra gad tabb”, „leg ter hel tebb” pa raszt Eu ró pá ban (1990: 65) –„Ro má nia iga zi fi zi og-
nó miai kri ti ká ja” (uo.: 65–66), vé gül: a né pi Weltanschauung nem egyéb, mint „egy 
sár ból és pá lin ká ból – és büsz ke ség től men tes hol tak fö lött vir rasz tó csám pás fa ke resz-
tek ből – ál ló vi lág ví zi ó ja” (1991b: 67).

Az ér tel mi ség? A töb bi tár sa dal mi ré teg gel együtt vi se li a „stigmába süllye dés” fe le-
lős sé gét, ma ga is „az alá zat csepp fo lyó sí tó kény sze ré nek” en ge del mes ke dik (1990: 94). 
Nincs mély, bel ső éle te, „bel ső stí lu sa” (1991a: 13): „hi ány zik be lő le a lel ki ener gia”, 
„a gyöt re le mig sza ko so dott” (uo.: 14, 16). A ro mán ér tel mi sé gi fel szí nes, „az ér tel mes, 
ste ril em be rek jel leg ze tes fa kó kul tú rá ját” ter me li, s vég ső so ron „a po li ti zá lást ki vé ve 
min den egyéb re kép te len” (uo.: 205, 154). Az egye te mi ok le ve lek úgy ne ve zett inf lá ci ó-
já ról szól va Cioran „a ro má nok mély sé ges unal mát” em le ge ti (1993: 7), azok nak a 
ki me rít he tet len spleenjét, akik túlságosan kép zet tek ah hoz, hogy ma gá tól ér te tő dő 
mó don ki lép je nek a marginalitás és kontemplativitás pa ra dox po zí ci ó i ba, ugya nak kor 
vi szont hi ány zik fel ké szült sé gük és aka ra tuk a nem zet sor sá nak ala kí tá sá ra. A tab ló 
nem ma rad adós az 1840-es évekbeli orosz ér tel mi ség, egy el ide ge ne dett – vagy mint az 
igen el ter jedt énképben fel buk kan: „fö lös le ges” – nem ze dék drá má já nak fel idé zé sé vel.

A pró fé tai mes si a niz mus pil la na ta i ban Cioran ki je len ti, hogy a ro mán ság im ma nens 
té vely gés él mé nye (amely oly kor fel eme lő, más kor ne vet sé ges for má ban jut ki fe je zés re 
a két vi lág há bo rú kö zött, kü lö nö sen Nae Ionescunál) „a nem zet től va ló el sza ka dás” 
kö vet kez mé nye (1990: 53); „a mű velt ré teg és a pa raszt ság gyö ke res kü lön vá lá sa” 
(1991a: 218) gyó gyít ha tat lan be teg ség. Más rész ről vi szont úgy gon do lom, hogy az ilyen 
tör té nel mi és szo ci o ló gi ai meg ál la pí tá sok Ciorannál sem nem elég gya ko ri ak, sem nem 
elég sza ba to sak ah hoz, hogy a kol lek tív tu dat fen tebb em lí tett tár sa dal mi to po ló gi á já-
hoz ve zes se nek, no ha a Nyu gat tól és a „ha tá ro kon tú li tól” el bű völt ro mán ér tel mi sé gi 
bovarizmus ana lí zi sé nek tö re dé kei fel is mer he tők e ki je len té sek ben. A leg több ro mán-
hoz ha son ló an Cioran sem moz dul ki a herderi fi lo zó fi ai ant ro po ló gia el mé le ti alap ál-
lá sá ból, szün te le nül va la mi fé le (leg fel jebb Lazarussal, Steinthallal és Frobeniusszal 
ki e gé szült) Volksstimmét, Volksgeistot, paideumát ke res. Mint a ro mán ság nagy ré szét 
(lásd az „alap nél kü li for mák ra” vo nat ko zó el mé le tek Titu Maiorescu3 óta tö ret len si ke-
rét – an nak el le né re, hogy a pszeudomorfózis fo gal ma a tör té nel mi je len sé gek nek csak 
a fel szí nét érin ti meg), Ciorant is csá bít ják a tör té ne lem me ta fi zi kai esz té ti ká já ban rej lő 
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spe ku la tív fi nom sá gok, az ér ték íté le te ket előny ben ré sze sí ti az em pi ri kus elem zés bár-
mely faj tá já val szem ben.

Kö vet ke zés képp Cioran va la mi fé le ál ta lá nos és ré sze i re nem bont ha tó „ro mán ság-
kép ből” táp lál ko zó, ho má lyos fo gal mat ala kít ki a ro má nok kol lek tív fe le lős sé gé ről. 
A ro má nok már a tör té ne lem be va ló be lé pé sük pil la na tá tól – te hát a sze ren csét len 
ta pasz ta la to kat meg elő ző en is – va la mennyi en szkep ti ku sok vol tak (1990: 68–69); 
ta lán egye dü li ki vé tel a maglai4 eset, (1991a: 284–289), ami kor nyil ván va ló vá vált, hogy 
a ro má nok is ké pe sek hi te les cse le ke de tek re. „A fá sult ság, a két ke dés és a le mon dás”, 
„túl sok a ké tely” min de nütt (uo.: 271, 272). Nincs is a szkep ti ciz mus nak és a fa ta liz-
mus nak tisz tább bi zo nyí té ka a „Mioriţánál, en nél a köl tői és nem ze ti átok nál”,5 és a 
dojnáknál, a „ro mán lé lek e so ha be nem he ge dő se be i nél” (1990: 70).

A nem zet je len ték te len sé gé től táp lált pa nasz má sik or vos lá sa a stig ma regio na li zá-
lá sa le he tett, a ro mán tér ség struk tu rá li san ori en ta lis ta szim bo li kus föld raj zá nak fel
vá zo lá sá val, szem előtt tart va azt, amit én a más ság marginalizálására tett tö rek vé sek 
me to ni mi kus jel le gé nek ne ve zek.6 Ek kép pen a tör té nel mi pro vin ci ák bár me lyi ke 
kár hoz tat ha tó a stig ma mi att, kezd ve ter mé sze te sen – az ori en ta lis ta lo gi ka sze rint – a 
ná lunk is délebbre, il let ve ke le tebb re eső ré gi ók kal. Ez a ten den cia a né pi gon dol ko-
dás ban is fel lel he tő (az er dé lyi ek meg ve té se a regátiakkal szem ben, a mold va i ak, 
besszarábiaiak vagy a ha vas al föl di ek le né zé se), a ro má nok nál ugya núgy, mint más 
nem ze tek nél, hi szen a nem ze ti tu dat a tár sa dal mi cso por to kon és föld raj zi ré gi ó kon 
(Hroch 1985; Hobs bawm 1992; Anderson 1991) be lül ter mé sze te sen egye net le nül fej-
lő dik és örök re he te ro gén ma rad, da cá ra an nak a tö rek vés nek, amit „nem zet ter ve zés-
nek” ne vez he tünk, ért ve alat ta azt a gi gá szi vál lal ko zást, mely nek cél ja az „egy ne mű 
nép” ki ter me lé se, amely nél kül az egy for ma dol go kat ad mi niszt rá ló nem zet ál lam kép-

4 Magla: te le pü lés Ro má ni á ban, ahol egy pa raszt nak 1935-ben ál lí tó lag is te ni je le nés ben volt ré sze. A 
na ci o na lis ta ér tel mi ség ez zel a pél dá val is meg pró bál ta alá tá masz ta ni a Ro má nia is te ni ki vá lasz tott sá gá ra 
vo nat ko zó el mé le tét (a ford).

5 Egy 1985-ös kel te zé sű le vél ben Adrian Ma ri no em lé ke ze tes le írá sá ban elem zi a Mioriţa kul tu rá lis 
fo gad ta tá sát, mely szin te ki zá ró la go san azt a né ze tet tük rö zi, hogy a bal la da a ro mán ság fa ta liz mu sá nak, e 
nem zet kö zi kon tex tus ban egye di vo ná sá nak a do ku men tu ma len ne: „A Mioriţa nem tar to zik Eu ró pa szel le-
mi föld raj zá hoz.” [A Mioriţa c. nép bal la da a nye re ség vágy ból el kö ve tett gyil kos ság té má ját dol goz za fel. A 
ha vas al föl di és az er dé lyi ju hász a ná luk mó do sabb mold vai meg ölé sé re szö vet ke znek. A mold vai, aki cso dá-
la tos bá rány ká ja ré vén tu do mást sze rez az össze es kü vés ről, ahe lyett, hogy meg pró bál ná ele jét ven ni a gyil-
kos ság nak, vég ren del ke zik. Lucian Blaga a „mioritikus tér” fo gal má val pró bál ta a ro mán ság „on to ló gi ai 
szer ke ze tét” meg ra gad ni – a ford.]

6 Az orientalizmusról Edward Said (1979) mint meg in gat ha tat lan meg győ ző dés ről be szél, mi sze rint a 
nyu ga ti kul tú rák és tár sa dal mak a ha la dás, mo dern ség és ra ci o na li tás ér té ke i nek le té te mé nye sei, mi köz ben 
ugya ne zen fel fo gás sze rint a Ke let fo gal má hoz a stag ná lás, az el ma ra dott ság, a meg cson to so dott ha gyo má-
nyok és a misz ti ciz mus ka te gó ri ái tár sul nak. Az orientalizmus fo gal má nak ere de ti kon tex tu sa erő sen kö tő dik 
a bal ol da li re to ri ká hoz, hi szen Said ér tel me zé sé ben az ori en ta lis ta dis kur zus a gyar ma to sí tás kul tu rá lis meg
fe le lő je, an nak el mé le ti iga zo lá sa. Az én meg lá tá som sze rint az orientalizmus mind tér ben, mind idő ben 
túl mu tat a gyar ma to sí tás ha tá ra in, ugya nak kor nem vá laszt ha tó le könnyen a he ge mó ni át lét re hoz ni és 
fenn tar ta ni kí vá nó tö rek vé sek ről, még ha gyak ran cél ja is, hogy marginalizálja és stigmatizálja a pe ri fé ri át a 
cent rum mal szem ben. Más rész ről az orientalizmus me to ni mi kus jel le gű: Eu ró pán be lül, egy szö vet sé gi 
ál lam ha tá ra in be lül, vagy akár egy nem ze ti ál lam stb. bel se jé ben is lét re jö het. Eu ró pá ban a nyu ga ti ak Ke let-
Eu ró pát ha tá roz ták meg leg gyak rab ban esze rint az ori en ta lis ta szte re o tí pia sze rint, mely ben a föld raj zi és 
kul tu rá lis más ság (kü lö nö sen a hi deg há bo rú éve i ben ér vé nyes) ide o ló gi ai más ság gal ke ve re dett (vö. Wolff 
1994, il let ve Todorova 1997). Az én ér tel me zé sem ben a stig ma regionalizálódása és az orientalizmus ugya-
nab ból a szel le mi ta laj ból nő ki.
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te len mű köd ni.7 Nem ki zárt, hogy a stig ma regionalizálásán fá ra do zó Cioran olyan 
ér tel mi sé gi né ze tek kel is ta lál ko zott, ame lyek egy egész ré gió kol lek tív alá va ló sá gá-
nak vád ját cá fol va ál lí tot ták, hogy pél dá ul a mold va i ak a kri ti kus szel lem le té te mé
nye sei, az er dé lyi ek ko mo lyak és szor gal ma sak, a Bán ság a ma ga san fej lett Habs burg
ci vi li zá ció szi ge te, a Nyu ga tot a (Dél-)Ke let tel össze kö tő multikulturális híd. Ha ész-
re ve he tő is oly kor ilyen ten den cia – Cioran fel te szi a szó no ki kér dést: „Hol van nak az 
er dé lyi ek?” (1991a: 156) –, szin te ki vé tel nél kül csak azért tű nik fel, hogy a szer ző 
nyom ban rá cá fol jon: az er dé lyi ek nek nincs bel ső éle tük, ami pe dig a ha va sal föl di e ket 
il le ti, az ő „val lá si éle tük a leg si vá rabb” (1990: 158). S hogy a jö vő ben ele jét ve gye 
min den ha son ló kí sér let nek, Cioran le von ja a „lo gi kus” kö vet kez te tést: „Amennyi ben 
egy egész or szág gal szem be ni ra di ká lis pesszi miz mu som jo gos, mi ért len né nek de rű-
lá tób bak nézeteim egy olyan tér ség gel szem ben, amely nek az utób bi idők ben nem volt 
egyet len ko moly kul tu rá lis tel je sít mé nye sem?” (uo.: 159).

Az ed di gi ek ből lát ha tó, hogy a ro mán ság „tör té nel mi ki re kesz tett sé gé nek” gyö ke re-
it Cioran nem má sutt, mint a kol lek tív és/vagy egyé ni lel ki al kat ban lát ja. A fe le lős ség 
kér dé se még is ho mály ban ma rad, mi vel túl ál ta lá no san te vő dik fel. Ha sze mé re vet het-
jük is a szer ző nek, hogy nem ál lít össze egy ro mán Schuldfragét, bűn lajst ro mot, min-
den kép pen em lí tést kell ten nünk a szen ve dé lyes Cioran tisz te let re mél tó eré nyé ről is: 
hogy tud ni il lik a stig ma szü le té sét és fenn ma ra dá sát nem kí ván ja a Má sik nya ká ba 
varr ni, le gyen az tö rök, ma gyar, orosz, zsi dó vagy ci gány (vö. uo.: 12).

Egy sze rűbb szá má ra el fo gad ni, hogy a nem ze ti átok nak tör té nel mi és me ta fi zi kai 
kö rül mé nyei van nak. Orosz or szág pél dá ját em lít ve Cioran meg jegy zi: „Orosz or szág 
nagy át ka – a ro mán ság hoz ha son ló an – a bi zán ci ha gyo mány, a bi zán ci szel lem fu val la-
ta, amely egy ide gen kul tú rá ba olt va abszt rakt kép let té, po li ti kai és kul tu rá lis té ren 
pe dig szer ve zett reakcionizmussá vá lik. És Ro má nia év szá zad okon át élt a bi zán ci szel
lem át ka alatt!” (uo.: 20). Bi zánc lel ki ha gya té kát, az or to do xi át is ha son ló vá dak érik 
(uo: 82), oly kor szél ső sé ges ki fe je zé sek for má já ban („fél ke gyel mű szen tek” uo.: 118), 
más kor a Nyu gat–Ke let op po zí ció tük ré ben, mely ben csu pán az előb bi ter mi nust öve zi 
cso dá lat, a má si kat egy fé le bal jós fel hang kí sé ri: „bal ká ni átok” (uo.: 116). A har min cas 
évek ben szü le tett ilyen Bi zánc-el le nes ki ro ha ná sok eny hén szól va fel ka var hat ták az 
egész kul tu rá lis eli tet, Iorgától8 – a hí zel gő Byzance aprés Byzance-el mé let aty já tól – az 
őt meg gyil ko ló le gi o ná ri u so kig, akik ren dít he tet len har co sai a bi zán ci ele mek ben bő vel-
ke dő etnoteokrácia lét re ho zá sát cél zó „pu ri tán for ra da lom nak”. Mi több, egy olyan 
vi lág ban, amely ilyen vagy olyan mó don Ke let fe lé ori en tá ló dott – az Ex Oriente lux 
egy re in kább át vet te a Ro má nia mo der ni zá ci ó ját kö ve tő má sik szó lam, az Ex Occidente 

7 A nem zet ál lam egy for ma tár gyak ad mi niszt rá ci ó ja, nem tud más ként mű köd ni. Ezért szá mos esz köz zel, 
az ok ta tás tól kezd ve a ki sebb sé gek asszi mi lá ci ó ján ke resz tül az et ni kai tisz to ga tá sig, meg pró bál ja ki ter mel ni 
eze ket az azo nos tár gya kat – a jó alatt va ló kat. Az ál lam kom mu niz mus „új em ber”-mo dell je a nem zet ál lam 
lo gi ká ját kö ve ti, al kot má nyos és tör vény ho zá si rend sze ré nek fi lo zó fi ai meg ala po zá sát is ez a lo gi ka ad ja. A 
leg jobb pél da er re a nem ze ti ki sebb sé gek kér dé se, akik ki vált sá go kat, nem pe dig jo go kat kér nek – és eset leg 
kap nak is –, hi szen a kol lek tív jo gok ki vé telt ké pez nek az ál lam homogenizációs tö rek vé se i vel szem ben, 
ugya nak kor vissza té rést a ki vált sá gok hi e rar chi á já ra (mai szó val „po zi tív diszk ri mi ná ció”-ra), s nem pe dig a 
jo gok ra épült ancien régime tár sa dal ma i hoz. E gon do lat nagy sze rű meg fo gal ma zá sá val ta lál ko zunk Claude 
Karnoouh esszé jé ben (1989–1990).

8 Nicolae Iorga (1871–1940) ro mán tör té nész, po li ti kus, író, 1931–32 kö zött mi nisz ter el nök. Az 1930-as 
évek ben egy re nyíl tab ban for dul szem be a Vas gár dá val, amely na ci o na lis ta ide o ló gi á já nak egyes ele me it 
ép pen az ő mű ve i ből me rí tet te – a ford.
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lux he lyét –, Bi zánc és az or to do xia ilyen ha tá ro zott el uta sí tá sa nem is ér kez he tett más-
tól, mint A két ség beesés or ma in szer ző jé től.9

A „bal ká ni átok” gon do la ta – Ro má nia tör té nel mi és föld raj zi kör nye ze té nek dé mo-
ni zációja – csak a re mény vesz tett ség más ciorani esz mé i vel együtt ért he tő meg, me lye-
ket az az él mény táp lál, hogy a ro mán nem zet va la mi fé le koz mi kus bűn hő dés ál do za ta. 
Cioran sö tét, ko mor, ré mü le tet kel tő ké pek ben kér de zi: „Mi fé le bal sors pe csé tel te meg 
a ro mán nép ere de tét?”, s vé gül el jut a bal jós lat plasz ti kus ví zi ó já hoz: „A vaj dák hon-
fog la lá sá nál egy ba goly éne kelt…” (1991b: 67). Bár lát tuk őt bí rál ni a ro mán pa raszt 
„ál do za ti ide o ló gi á ját”, Cioran ma ga is szí ve sen em le ge ti „az ül dö zött nép föld alat ti 
lé tét” (1990: 44), „a sze ren csét len sor sú né pet” (1991b: 50), „az oláh sors ta lan sá got” 
(uo.: 52), „az oláh bal sze ren csét” (uo.: 65), „a bal sors ra ítélt nem ze tet” (uo.), a „sá tá ni 
át kot” (1990: 113). Ro má nia a nem lét me ta fo rá ja lesz, „szü le té sünk si va ta ga”, „a fáj dal-
mas ha za ag resszív hi á nya” (1991b: 50), a fo gya té kos ság te rü le te. Az „oláh üres ség” 
re to ri ká ja a ro mán ság szel le mi föld raj zá nak mély pont ját je len ti, amely ek képp ki lép a 
tér ké pek sem le ges ba na li tá sá ból, hogy a tisz ta ta ga dás ban tűn jön el.

A ro mán ság on to ló gi ai kü lön le ges sé gé nek ag resszív bi zo nyí tá sa meg le he tő sen 
bi zarr nak hat Cioran ré szé ről, aki nek alak ját Pá rizs ban a hon ta lan szkep ti kus au rá ja 
vet te kö rül, mi köz ben to vább ra is el is mer te nem ze te zse ni alitását – ami le gyen bár a 
vesz te ség, a bu kás, a le győ zött ség gé ni u sza, ám még is csak gé ni usz, a ka taszt ró fa fe lül-
múl ha tat lan szak ér tel me. Nem le het sé ges, hogy ez a vé ge ér he tet len ciorani pa nasz, ez 
az egy sze rű na ci o na liz mus el le nes ség ne ga tív, de ha son ló képp erő tel jes na ci o na liz mus? 
Így vé li Lu ca Piţu is: Cioran büsz ke sé ge, hogy egy olyan nem zet ből szár ma zik, amely a 
tö ké le tes bu kás mo no pó li u má val ren del ke zik, „for dí tott na ci o na liz mus és etno cent riz-
mus”, az pe dig, aki így fe je zi ki ma gát, „nem hon ta lan, aho gyan ál lít ja, hi szen még nem 
győz te le ma gá ban Ro má ni át, ha nem in kább ha za fi at lan”. „E negativizmusával, amit 
nyu god tan ne vez he tünk for dí tott igen lés nek, az oláh je len ték te len ség e szél ső sé ges 
ki nyi lat koz ta tá sá val a Nyu ga ton szer zett ál lan dó jel ző da cá ra e te kin tet ben szá mom ra 
igen ke vés sé tű nik szkep ti kus nak” (Piţu 1991: 19, 20, 23).

Ez az ol va sat ugya nak kor még is csak le egy sze rű sí tő, hi szen nincs te kin tet tel Cioran 
több ér tel mű sé gé re. A ne ga tív/dé mo ni el hi va tott ság el mé le té nek fel épí té se so rán ter-
mé sze te sen nem ke rül he tők el a má sik, is te ni ki vá lasz tott ság kli séi: míg egye sek az 
Is ten ke gyelt jei, egy fi gye lem re mél tó tör té ne lem, egy le nyű gö ző kul tú ra stb. ál dá sa it 
él ve zik, a ro má nok az Ör dög (va la mi fé le Mauvais Démiurge) ki vá lasz tott jai. A dé mo ni 

9 Kü lö nö sen az el ső vi lág há bo rú után a ro má nok, úgy tűnt, olyan szel le mi ré gió ha tár mezs gyé jén él tek, 
amely nek egyik ál lan dó vi szo nyí tá si pont ja a Nyu gat, a má sik pe dig a Ke let volt (en nek sze re pét ese ten ként 
át ve het te egy esz mé nyí tett szü lő föld mo dell). A „szel le mi meg fe szí tett ség” ha tal mas iro dal má ból hadd idéz-
zük fel Nichifor Crainic ne vét, aki 1924-ben a nyu ga to so dás (Klingsor va rázs ló kert je) és a „ha gyo má nyos 
kul tú ra” (A Szent Grál vá ra) kö zött meg ha son lott Parsifal ké pé ben lát tat ta Ro má ni át. Eliade ma ga is em le-
get te Parsifalt, Noica vi szont Eliadét ha son lí tot ta a le gen dás hős höz. Ugyan csak Crainic ér vel amel lett, hogy 
Ro má ni á nak – az ol tá rok hoz ha son ló an – Ke let fe lé kell for dul nia, és a né pi eti mo ló gi á ból vett „do ku men-
tum mal” kí ván ja bi zo nyí ta ni, mi sze rint az orientare ige ön ma ga is ki fe je zi, hogy Ke let fe lé iga zo dunk!

Cioran kér dé se, hogy „va jon Ro má nia lesz-e az új Kons tan ti ná poly”? (1990: 218), a le gi o ná ri us esz mék 
vissz hang ja ként is fel fog ha tó, ha meg gon dol juk, hogy a Vas gár da gyak ran em le get te a Ne gye dik Ró mát (a 
„Har ma dik Szla vo fil Ró ma”). Vé gül sze ret nék rá mu tat ni ar ra, hogy Iorga Bi zán ca a Bal kán el len pont ja ként 
kör vo na la zó dott, te hát va la mi fé le ke le ti Nyu gat volt, s mint egy (az orientalizmus dokt rí ná já val szem ben ál ló) 
„nyu ga tos” meg ol dás ként a Nyu gat ró mai Bi ro da lom bu ká sa után is fenn ma radt kul tu rá lis szi get, az ur bá nus 
Bi zánc haj da ni csil lo gá sá nak, ha tal má nak és kul tú rá já nak em lé ké ből táp lál ko zott.
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ka u za li tás fel ső fo ka ez a fá rad ha tat lan igye ke zet, hogy a si ker te len sé ge ket rej té lyes 
össze es kü vé sek kel ma gya ráz za. De a ki vá lasz tott ság, ha ne ga tív is, csak ki vá lasz tott ság 
ma rad. Nem ve szít jük szem elől azt sem, hogy a ki vá lasz tott nép re to ri ká ját a leg kü lön-
fé lébb na ci o na liz mu sok hasz nál ják an nak alá tá masz tá sá ra, hogy a törzs/nép cso port/nem
zet, még mi e lőtt tör té nel mi jo ga len ne te rü le te i re (az előbb ér ke zett ség okán pél dá ul), 
is te ni jog gal ren del ke zik (s ily mó don transz cen den tá li san is iga zolt iden ti tá sa tar tal-
maz za a fel ha tal ma zást a ki vá lasz tott ság misz ti kus te rü le te i nek meg tar tá sá ra). Va jon a 
for dí tott na ci o na liz mus bi zo nyí té ka len ne ez? Túl egy sze rűnek tűnik. És vég ső so ron 
az egye det men te né fel, aki nek az el is mert ség (a po zi tív, is te ni el hi va tott ság) és a stig
ma (a ne ga tív, ör dö gi ki vá lasz tott ság) kö zött kel le ne vá lasz ta nia. Kö vet ke zés képp 
men te sül ne a tra gé dia alól – az az a Jó és Rossz kö zött el he lyez ke dő iden ti tás bi zony-
ta lan sá ga, ha tá ro zat lan sá ga és fé lel me alól.

Mint azt lát ni fog juk a kö vet ke ző al fe je zet ben, a stig ma nem ál lan dó, ha nem min dig 
egy össze füg gés rend szer ré sze ként, ér té kek és konnotációk függ vé nyé ben je le nik meg. 
In ga tag és ho má lyos, bi zony ta lan vi szony ban áll az att ri bú tu mok kal, szte re o tí pi ák kal, 
a jel ké pek köl csön ha tá sá nak hát te ré vel. Ahogy Matei Călinescu igen he lye sen ész re
vet te, a Cioran-szövegekben e ko moly, tu dat alatt lé te ző té ma bár mely kul tu rá lis meg-
fo gal ma zá sá hoz ha son ló an egy szer re van je len a bí rá lat és az apo ló gia, a „mo der ni zá-
lás sal, nyu ga to sí tás sal já ró elé ge det len ség, fruszt rált ság, vesz te ség ér zet Eu ró pa egyik 
kis szeg le té ben, ahol a tör té ne lem (egy újabb nyu ga ti ta lál mány), né hány sza kasz 
ki vé te lé vel, egyet len hosszú rém álom volt” (Călinescu 1983: 38). Ép pen a ho má lyos-
ság, a bi zo nyos ság hi á nya, az a bi zo nyos „mortification de chaque ins tant” (a mind ig 
tett re kész ön vád) te szi ér de kes sé és paradigmatikussá az örök ké te lyek közt őr lő dő 
Cioran iden ti fi ká ci ós gyöt rő dé sét.

Egyik passzu sá ban, me lyet jog gal vá laszt hat nánk e szö veg mot tó já ul, Cioran fel fi-
gyel ar ra, hogy a ro má nok nál a tu dás együtt jár az ön meg ve tés sel (1990: 71), a tisz tán-
lá tás pe dig – ami ez eset ben az üres ség tu da ta – óha tat la nul a „kol lek tív ön mocs ko lás-
hoz” ve zet (uo.). Mert hi szen „egyál ta lán nem ké nyel mes má sod ran gú or szág ban 
nap vi lá got lát ni. A tisz tán lá tás tra gé di á vá vá lik. Ha nem szo ron gat ja mes si á si düh a 
tor kunk, a lé lek a vi gasz ta lan ság ten ge ré be ful lad” (uo.: 32). Mit kell ten nünk, hogy a 
„vi lág utol só or szá gát” (uo.: 74) ki emel jük sze ren csét len hely ze té ből, hogy ki moz dít-
suk a ro mán sá got ant ro po ló gi ai je len ték te len sé gé ből, mely még a ci gá nyok szá má ra is 
nyil ván va ló, hisz gyak ran em lé kez te tik őket: ne kik kö szön het jük, hogy csak utol só előt-
ti ek va gyunk (uo.)?

Még mi e lőtt rész le te sen meg vizs gál nánk a „ro mánkér dés” Cioran ál tal ja va solt tár sa-
dal mi és po li ti kai „meg ol dá sa it”, em lé kez tet nénk ar ra, hogy nem egy Platónnal, Arisz to-
te lésszel vagy Szent Ágos ton nal van dol gunk, ha nem egy pró fé tá val. Az ő lé lek ta ni és 
böl cse le ti alap ál lá sa a nagy kon zer va tív ha gyo mánnyal ro ko nít ha tó csak nem tel jes ant ro-
po ló gi ai pesszi miz mus (fi gye lem re mél tó Cioran von zó dá sa Joseph de Maistre-hez). 
Egy fe lől Cioran azt ál lít ja, hogy „az ant ro po ló gi ai de rű lá tás nem áll jól egyet len gon dol-
ko dó nak sem…” (uo.: 182), más részt pe dig nem hisz „egyet len tár sa dal mi dokt rí ná ban, 
egyet len po li ti kai irány zat ban sem, hi szen a tör té nel mi ki hí vás nem ér vény te le nít he ti azt 
az alap ve tő ant ro po ló gi ai pers pek tí vát […], amely ből az em ber és a lét jó vá te he tet le nül 
elég te len nek lát szik (uo.: 152). Az em be ri ség sík já ról a nem ze ti sík ra vált va meg ta lál juk 
az apofatikus nem ze ti me ta fi zi ka kul csát: „Szo mo rú sá gom egyik össze te vő je, hogy a 
ha zai va ló sá got csak ne ga tí vu ma in ke resz tül tu dom meg ha tá roz ni” (1991a: 218). Az 
apofatikus haj lan dó ság oly kor egy fé le is me ret el mé le ti de rű lá tást is ered mé nyez („Nem 
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tud juk, hogy mi Ro má nia, de pon to san tud juk, mi nem” – 1990: 57), ám az ilyen de rűs 
pil la na tok rit kák, a bi zony ta lan ság ár nyé ka szün te len rá juk ve tül.

A fa lu és a vá ros kö zöt ti sza ka dé kot Cioran pon to san felis meri, ur ba ni zá ci ót sür get, 
és – ami igen fi gye lem re mél tó vé le mény a pa raszt ság apo ló gi á já nak kor sza ká ban – úgy 
vé li, hogy a pro le ta ri á tus in teg rá lá sa a nem zet be „a je len és a jö vő egyik leg fon to sabb 
kér dé se” (uo.: 118, 125). A mun kás osztály kér dé sét a két vi lág há bo rú kö zött oly cse-
kély mér ték ben iparosult Ro má ni á ban né mi képp el fed ték a jobb kö zép- és szél ső jobb 
re to ri kák; a dik ta tó ri kus kor mány zá sok szá má ra nél kü löz he tet len bel ső el len ség kép 
kre á lá sá ra irá nyu ló ten den ci ák pe dig nem ha boz tak lét re hoz ni a pro le tár más ság kis sé 
sá padt ké pét, amely el sza kadt a nem ze ti sa já tos sá gok túl nyo mó an rurális for rá sá tól, s 
amely ki volt té ve a bol se viz mus be fo lyá sá nak, ha nem egye ne sen an nak le té te mé nye
se volt. Cioran – leg aláb bis re fe ren cia cso port já ban – is mét igen ere de ti meg ol dás hoz 
fo lya mo dik, amennyi ben, mint Petre Ţuţea ugya neb ben az idő ben, Orosz or szág és 
Le nin nyílt el is me ré sét is váll al ja. A két vi lág há bo rú kö zött a for ra da lom di csé re te 
(uo.: 118–132) az erő szak tól és fér fi szen ve dély től má mo ros ro mán ér tel mi sé gi ek 
re per to ár já nak ré sze volt, s ez el ve zet he tett az „ener gi á kat ka ta li zá ló” há bo rú di cső í-
té sé ig (vö. uo.: 137), a nem ze ti te he tet len ség, a tör té nel mi és ant ro po ló gi ai kö zép sze-
rű ség ta ga dá sá ig. Az ilyen el ra gad ta tá sok hoz saj nos a ro mán ság „mind ig túl lan gyos 
volt”, „ki tért az ese mé nyek elől” (uo.: 68), „sor sának ala ki ké pe” a víz szin tes, a ro má-
nok pe dig „át kúsz tak az időn” (uo.: 66). A sú lyos kér dés re, hogy „Mi ma rad Ro má ni-
á ból a for ra da lom szí ne előtt?” a vá lasz ki áb rán dí tó: „Bel ső és kül ső nyo mor tól súj tott 
lá za dók né pe, amely kép te len át lát ni a for ra da lom tá gabb össze füg gé se it” (uo.: 161). 
A pró fé ta szá má ra a hely zet va ló ban két ség beej tő, s a re ak ció is mét egy be te ges, apa-
ti kus nem zet hez tar to zás szé gyen ér ze te. A másik lehetőség ter mé sze te sen a for ra dal-
mak tör té ne té ből oly is me rős kí sér let a te he tet len tö me gek „fel vi lá go sí tá sá ra”, fel vil-
la nyo zá sá ra egy mes si á si fel hí vás sal, amely sür get ni kí ván ja a „szí ne vál to zást” – a 
gyö ke res meg új ho dás e misz ti kus je gyét: „Ro má nia fa na ti zá lá sa je len ti Ro má nia szí ne-
vál to zá sát” (uo.: 49).

A fe lü le tes ol va só szá má ra az if jú Cioran for ra dal mi len dü le tét sem mi sem kü lön-
böz te ti meg a le gi o ná ri u sok len dü le té től. Min den egye zik: a mes si a niz mus tól a po li ti-
kai prog ram vég le tes sé gé ig („Le kel le ne szá mol ni mind azo kkal, akik ben nem ég az 
el hi va tott ság tu da ta” 1990: 49), a nem zet hely ze té nek kór ké pé től („Túl jó, túl be csü le-
tes és túl nyu godt nép va gyunk” [uo.: 95]; „A mi lé nye günk? Ter mé sze te sen van sok jó 
do log, de van egy nagy bel ső se bünk” [uo.: 112] – a nem ze ti stig ma plasz ti kus le írá sa) 
a meg ol dá sig, ami a tö me gek moz gó sí tá sá ban az ant ro po ló gi ai szem pont ból kö zép sze-
rű de mok rá cia el len (uo.: 201), il let ve a dik ta tú ra szük ség sze rű be ve ze té sé ben je löl he-
tő meg (uo.: 200). Ár nyal tab ban szól va, kör vo na la zód ni lát szik egy nem ze ti ala pú 
to ta li tá ri us ál lam po zi tív ké pe: Cioran fel fi gyel rá, hogy a had se reg és az ál lam a nem
ze ten kí vül he lyez ke dik el, „Ro má nia funk ci ói kü lön vál tak, és túl sok úton ro han a 
sem mi be” (uo.: 146). Is mét lem, ha el vo nat koz ta tunk az orosz for ra da lom irán ti ro kon
szen vé től (ezt Ro má nia jö vő jé re néz ve tart ja meg szív le len dő nek, anél kül, hogy sej te-
né, a tör té ne lem mi ként iga zol ja majd – vö. uo.: 121), szen ve dé lyes ki ro ha ná sai és 
fruszt rá ci ói Nae Ionescut (de mok rá ci ánk két vi lág há bo rú kö zöt ti nagy bí rá ló ját), po li-
ti kai sí kon pe dig a le gi o ná ri u so kat idé zik.

Ugya nak kor je len tős – sőt dön tő – kü lönb sé gek fi gyel he tők meg. E dif fe ren ci ák a 
ter jen gős, gyak ran re dun dáns vagy el lent mon dá sos szö veg ben el rejt ve je lent kez nek, ám 
így is em lí tés re mél tó ak. Bár ne héz meg mon da ni, mi lyen Cioran esz mé nyi Ro má ni á ja 
(hol azt ál lít ja: „nem egy lo gi kus, ren de zett, nyu godt és szó fo ga dó, ha nem egy for - 
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10 E két szél ső sé ges utó pia ro kon vo ná sa it il le tő en lásd Antohi (1992: 85–86). Cioran el tá vo lo dá sa a 
kon zer va tí vok tól, Eminescut is be le ért ve, a szer ves fej lő dés el mé le té nek is mé telt vissza uta sí tá sá ban is tet ten 
ér he tő: „A ter mé sze tes, szer ves fej lő dés gon do la ta kár hoz tat ar ra a te he tet len ség re, rest ség re és alu szé kony-
ság ra, amely ezer éves név te len ség ben tar tott ben nün ket” (uo.: 29). A szer ves fej lő dés hí ve i vel szem ben 
Cioran a „tör té nel mi ug rást” kö ve te li, a kairost, a szí ne vál to zást (1990: 50, 61). Az „ug rás a tör té ne lem be” 
Eliade el mé le té hez kö tő dik, mi sze rint a ro má nok „a tör té ne lem ré mü le te” nyo má sá ra új ra és új ra meg pró-
bál nak ki lép ni a tör té ne lem ből. Ké sőbb Cioran és Eliade kü lön bö ző je len tés sel hasz nál ják a tör té ne lem 
utá ni fo gal mát: Eliade a kom mu niz mus kor sza ká nak meg ne ve zé sé re (Eliade 1981: 115), Cioran, mi u tán egy 
ide ig ha son ló ér te lem ben hasz nál ta (Cioran 1979), ki egé szí ti azt egy má sik, a he ge li hez ha son ló je len tés sel, 
me lyet ma fő leg Kojéve és Fukuyama tett szé les kör ben is mert té, de olyan Cioranhoz kö ze lebb ál ló szer zők-
nél is je len van, mint Ernst Jünger (vö. Niethammer 1989).

11 Cioran sze rint a dél ke let-eu ró pai né pek pa na szai egy cso dá lat ra mél tó gö rög ha gyo mány (a tra gi kus 
kó rus) tu dat alat ti je len lé té ről árul kod nak. A bu kás ke ze lé se eb ben a tér ség ben, és kü lö nö sen Ro má ni á-
ban egye dül ál ló ne ga tív je len ség gel jár együtt: az el len ta nít vá nyok az egész em be ri ség el len ta ní tó i vá vál nak 
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ron gó, el lent mon dá sos, dü hös és fe nye ge tő Ro má ni át kí vá nok”, [uo.: 222], hol pe dig 
egy „fel vi lá go sult Romániá”-ról be szél [1991a: 304]), ki je lent he tő, hogy el uta sít ja az 
et ni citáshoz va ló vissza té rést (1990: 120), a de mok rá ci át „lét szük ség let nek” tart ja (uo.: 
179), sú lyos sza vak kal il le ti a na ci o na liz mus „nyo mor ral for tyo gó kat la nát” (uo.: 164).

El lent mon dá sos nézeteit is mer ve fel te het jük a kér dést: még is mi ben lát ta a fi a tal 
Cioran a vál ság meg ol dá sát? Oly kor ked ve ző en szól a te kin tély ura lom ról és a dik ta tú-
rá ról (újabb bi zo nyí ték er re az a meg győ ző dé se, hogy a ro má nok haj la mo sak az ön kén-
tes rab szol ga ság ra: „A tö meg el vár ja, hogy kor bá csol ják és fa na ti zál ják. Csak ezu tán 
jön nek az… esz mék”, uo.: 201), de éle sen el uta sít ja az utó pi át, az ilyen ál lam for mák 
örö kös ideo ló gi ai tá ma szát. Úgy vé li, hogy „Ro má nia szi go rú bí rá la tát nem sza bad utó-
pi á val kom pen zál ni”, hi szen ez utób bi „el mé le ti de zer tá lás a va ló ság elől”. A ro má nok 
nem ze ti al ka ta, amennyi ben be szél he tünk ilyen ről, men tes az utó pi kus haj lam tól: a 
ro mán „bár mi re ké pes, de utó pi ára nem”, hi szen az „utó pi á val szem be ni tá vol ság tar tá-
sunk a túl zott tisz tán lá tás ból ered” (va la mennyi idé zet uo.: 104–106). Va ló já ban nem is 
cél sze rű „nagy tet te ket vár ni Ro má ni á tól – ez azt je len te né, hogy so ro za tos csa ló dá sok-
nak tesszük ki ma gunkat” (uo.: 109) –, von ja le a ta nul sá got a szer ző, ki zár va ez zel az 
etnikus stig ma egyik fő for rá sát: a túl zott el vá rá sok ból fa ka dó fruszt rált sá got. Az utó pia 
ily egy ér tel mű el uta sí tá sá val (az utó pia kri ti ká ját to vább árny al ja majd az Histoire et 
Utopie-ben) a reg resszív utó pi át, a kon zer va tí vok po li ti kai fan taz ma gó ri á it ugya núgy 
el ve ti, mint a kom mu nis tá kat és a le gi o ná ri u so kat egya ránt mo bi li zá ló jö vő utó pi át.10 
Ciorant nem ej ti meg az utó pia, a ne ga tí vum ta ga dá sa (Antohi 1991b: 56), in kább együtt 
él a ne ga ti vi tás sal – a „ne ga tív po zi tív ra vál tá sá nak” he ge li re mé nyé ben (Cioran 1990: 
70).

Nyu gat ra ér kez ve Cioran sze mé lyes sí kon sza ba dul ni pró bált (si ker te le nül) a kér-
dést öve ző el lent mon dá sos ság tól, és a „Hogyan lehet valaki Román?” kér dést a stig-
ma ti zált nem ze ti iden ti tás lé lek ta ni mély sé ge i ből az em be ri faj me ta fi zi kai szint jé re 
emel te fel, ti tok ban Valéry meg ol dá sá ra tö re ked ve. Ami kor a kér dést fel te szi ön ma gá
nak (ő, mint az idé ze tek ből ki de rül, Ro má ni át és a ro má no kat ve ti meg, ön ma gát leg-
fel jebb csak annyi ban, amennyi ben kény te len ge ne ti ka i lag a ha zá hoz és a nem zet hez 
kö tőd ni), Cioran egy me rész for du lat tal az em be ri nem hez jut el, hogy an nak „ügye le-
tes szkep ti ku sa le gyen”. A szár ma zá sá val va ló meg bé ké lés út ját je lez te már az a meg-
ál la pí tás is, mi sze rint csak is en nek kö szön he ti, hogy nem vált (pa ra dox ide ál já hoz 
hí ven) a fel ol dó dás, meg ket tő zött ség és mély pont mes te ré vé – egy szó val egy fé le el len-
mes ter ré.11 Ami kor az iden ti tás ra vo nat ko zó kér dés az egész em be ri ség re ve tül vissza, 



206 replika

a szo ron gás nyo mai szer te fosz la nak, és Cioran, akit rög esz mé sen fog lal koz tat nak sa ját 
gyö ke rei, ki sza ba dul hat a stig ma ti kus ság me ta fi zi kai zárt sá gá ból. […]

Az etnikus stig ma: tár sa da lom szo ci o ló gia és po li ti kai ide o ló gia

A pri mi tív nek ne ve zett tár sa dal mak gya kor la tá hoz tar to zott – il let ve tar to zik ma is, 
ahol ezek a tár sa dal mak fenn ma rad tak –, hogy az „em ber” ki fe je zést csak sa ját tag jaik-
ra vo nat koz tat va hasz nál ták, míg az ide ge nek meg ne ve zé sé re olyan le ki csiny lő szó kap-
cso la to kat tar tot tak fenn, ame lyek mel lett a mo dern xenofóbiák ha son ló cél za tú ta lál-
má nyai leg fel jebb óva tos iró ni á nak tűn het nek. Ez zel szem ben va la hány szor az ide ge-
nek kel szem be ni tisz te le tük nek ad tak han got, a megalomán vad em be rek ezt rej té lyes, 
misz ti kus okok ból ki fo lyó lag, il let ve a ven dég sze re tet szél ső sé ges szer tar tá sos sá ga 
mi att tet ték. A kí nai ud va ri as sá gi nor mák még ma nap ság is tar tal maz zák az ön meg ve
tés re to ri ká ját, de a szö veg alap ré te gei még a ha son ló hely ze tek ben is le het nek iro ni-
ku sak vagy akár el len té tes elő je lű ek. Az eu ró pai fel fe de zők, akik az irá nyuk ban meg-
nyil vá nu ló fel tét len cso dá lat ról úgy vél ték, azt pusz tán an nak kö szön he tik, hogy fe hé-
rek, és ru hát, meg ad dig is me ret len fegy ve re ket vi sel nek, meg tud hat ták – rend sze rint 
túl ké sőn –, hogy ez a bá nás mód nem ne kik, ha nem az is te nek nek szól, akik kel va la mi 
vég ze tes fél re ér tés foly tán össze té vesz tet ték őket. Az el szi ge telt tör zsek nél az a túl zó-
nak tű nő meg győ ző dés, hogy ők az egye dü li em be rek, meg in gat ha tat lan, és igen ke vés-
sé vá lik a vi ta tár gyá vá ak kor is, ami kor „fel fe de zik” őket: egy, a fe hé rek lé te zé sé vel 
amúgy tisz tá ban le vő an dok be li törzs még ma is szin te ki zá ró lag egy olyan bo nyo lult 
szer tar tást követ, amelynek se gít sé gé vel a benn szü löt tek – mint meg győ ző dé sük sze-
rint az egye dü li nép, amely az em ber ne vet va ló ban ki ér dem li – biz to sí ta ni vélik a 
vi lág egye tem he lyes mű kö dé sét. Az ant ro po ló gu sok meg fi gyel ték vi szont, hogy amint 
az ide ge nek kel va ló kap cso la tok túl szo ros ra fo nód nak és a ha gyo má nyos kö zös sé gek 
egy igen össze tett ha tal mi vi szony rend szer ré sze i vé vál nak, fel lép az ere de ti gőg eró zi-
ó ja: a pe rui An dok ban egy kis törzs az in ka ura lom alatt annyi ra ma gá é vá tet te az 
el nyo mók le ki csiny lő nézeteit, hogy vé gül csak őket te kin tet te em be rek nek (Saignes–
Wachtel, idé zi Poliakov 1991: 11).

Ho gyan ala kul tak ki a ro mán kul tú ra ne ga tív énképei? És mi kor?
Alexandru Zub sze rint a ro má nok nak a 18. sz. vé gé ig nem vol tak komp le xu sa ik 

„Eu ró pá val” szem ben (Zub 1993: 3–5).12 Constantin Brâncoveanu még ter mé sze te sen 
em le get te a „la nostra Europá”-t, az eu ró pai Dimitrie Cantemir a kon ti nens „ve ze tő 
né pei” kö zé kí ván ta emel ni ha zá ját. A ne ga tív énképlet el ső do ku men tu mai a 19. sz. ele-
jén kez de nek meg je len ni, ami kor a ro mán fe je de lem sé gek elit je el kezd Nyu gat ra jár ni, 
és ott a – ta nul má nyom ele jén em lí tett – „mimetikus ver sen gés” csap dá já ba esik. Dinicu 
Golescu (köz mon dá sos uta zá sa vé gén) azt a kö vet kez te tést von ja le, hogy a ro má no kat 
„az összes nép meg előz te”, Eufrosin Poteca Bu dá ra utaz va fel te szi a szó no ki kér dést: 
„Va jon ne künk, ro má nok nak tá vol kell-e ma rad nunk eu ró pai test vé re ink től?”  
Ke vés sel ké sőbb a nem ze ti meg úju lás Kogălniceanu ál tal meg fo gal ma zott dis kur zu sa 

(11. folyt.) (vö.: 1956: 57–58, a szer ző pa raf rá zi sa). A szár ma zás sal va ló meg bé ké lés e faj tá ját Matei 
Călinescu igen he lye sen vet te ész re (Călinescu 1983: 37).

12 A kö vet ke zők ben több he lyen idé zek eb ből a cikk ből, il let ve Alexandru Zubbal a ro mán iden ti tás ról 
foly ta tott hosszú be szél ge té se im ből.
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már az elit kö ré ben vi szony lag el ter jedt ön meg ve tés re re a gál.
En nek el le né re a Fran ci a or szág ba ta nul ni ér ke zett el ső ro má nok, majd az 1830–1850 

kö zöt ti je len tős pá ri zsi ro mán ság még de rű sen vi szo nyul a Nyu gat hoz, fő ként, mert 
szí ve sen lá tott ven dé gei a sza lo nok nak, s a ne kik fel tett kér dé sek még in kább a „Si 
jeunes et déjà MoldoValaques?”13 kér dés sel ro ko nok, mint sem a má sik kal: „Comment 
peuton être Roumain?” Ezek a fesz te len „moldo-valahok” Pá rizs ban a re gi o ná lis 
kü lönb sé gek el tör lé sét cél zó irány zat nak kö szön he tő en – mely nek mes te rei (Ion Ghica 
ta nú sá ga sze rint) Michelet és Quinet vol tak – fe de zik fel kö zös iden ti tá su kat. Az er dé
lyi ro mán ság gal szem ben, akik a nyu ga ti ta nul má nyok ré vén a la tin klasszi ku sok hoz és 
Her der hez ju tot tak el, az 1848-as „moldo-valah” ge ne rá ció dön tő sze re pet ját szott 
Miche let nagy nem zet pe da gó gi ai ter ve i ben, aki pol gár tár sa it a „nép for ra dal mi val lá-
sá hoz” akar ta meg té rí te ni (Durandin 1989, kü lö nö sen: 89–152).

A Pá rizs ba épp jó kor ér ke zett „moldo-valahok” tes te sí tik meg a szü le tő ro mán 
„Nép”-et, amely még nem ren del ke zik azok kal a ha gyo má nyok kal, me lyek a fran ci á kat 
meg gá tol ták a Michelet ál tal min ta ként kí nált for ra da lom gi gá szi szub li má lá sá ban. Az 
is ten ad ta tabula rasaként fel tű nő „ta nu lé kony ro má nok” a Mickiewicz lengyelei ál tal 
üre sen ha gyott he lyet fog lal ják el. Mint hogy Michelet a for ra da lom ere de ti ra di ka liz-
mu sát kí ván ta vissza ál lí ta ni, és 1848-ba át emel ni az 1789-es szel le met (pon to sab ban, 
amit az a szá má ra je len tett, a Nem zet és az Ér te lem el len áll ha tat lan ki su gár zá sát), a 
fe je de lem sé gek el ma ra dott sá ga biz ta tó ígé ret nek tűnt szá má ra: „a ro mán ar cha i kus sá-
got – amely az elit ál tal ki fe je zett for má ban tö ké le te sen be le il lett a Michelet for ra da
lom ér tel me zé sé ben fel vá zolt fej lő dé si sé má ba – az emig ráns ro má nok nem fo gya té-
kos ság ként, ha nem va la mi fé le ál dás ként vál lal ták és él ték meg” (Durandin 1989: 90). 
Ilyen ide o ló gia égi sze alatt a „moldo-valah” kü lön bö ző ség nem vál ha tott stig ma ti kus-
sá: a tör té nel mi meg ké sett ség té nye nem az el ma ra dott ság komp le xu sát hoz ta lét re, 
ha nem ép pen a tör té nel mi ér te lem nek a Szaj ná tól a Du na-del tá hoz va ló si ke res át eme-
lé se ga ran ci á ját je len tet te. Nem tud juk, mit mond hat tak egy más nak mind er ről a „mol-
dovalahok” és az oro szok (pl. Herzen és Ba ku nyin), akik ugyan azo kat a sza lo no kat 
lá to gat ták a 19. sz. kö ze pe tá ján. Biz tos nak tű nik azon ban, hogy a ro má nok igen ke vés-
sé haj lot tak a ha zai establishment ra di ká lis bí rá la tá ra: szá muk ra ma ga a for ra da lom is 
pusz tán nem zet ne ve lé si, nem ze dé ki vagy akár csa lá di ügy nek tet szett.

A hi va tás tu dat tól tel ve, hogy mes te rük té zi se it il luszt rál ják, a „moldo-valahok”, akik 
1834-től for dí ta ni kez dik az Er dé lyi Is ko la írá sa it, nem ma rad nak azo kon a tu do má-
nyos ke re te ken be lül, mint az er dé lyi nem ze ti ide o ló gia, amely nyel vé sze ti, tör té nel mi 
és jo gi ala po kon nyug szik, és elég gé vissza fo gott ah hoz, hogy meg ma rad jon a tör té nel
mi juss el mé le té nél – mi köz ben a regáti ro mán ér tel mi ség fo ko za to san el jut a nem ze ti 
te rü le tek fö löt ti is te ni jog esz mé jé hez. A fe je de lem sé gek fi a tal jai ér zé ke nyeb bek a 
Má sik el vá rá sa i val szem ben, s kész sé ge sen emel ked nek fel an nak szint jé re: Voinescu 
még lel ke sen ha son lít ja Alecsandrit Byron hoz, Hu gó hoz és Lamartine-hez. A de mok-
rá cia mi ti kus áb rá zo lá sai iránt élén ken ér dek lő dő Michelet biz ta tá sá ra C. A. Rosetti 
még ön tu da to san elem zi a Mioriţát. M. Anagnosti és Kogălniceanu pro pa gan da mű veik-

13 [Ilyen fi a ta lok, és má ris moldo-valahok?] Az iro ni kus meg jegy zés ben, amely a le gen da sze rint Ge orge 
Sandtól szár ma zik, a fran cia elit ér tet len sé ge fe je ző dik ki a ro mán más ság gal szem ben. A Moldo-Valaque 
szó kap cso lat ban a két ta gú elő név hasz ná lat arisz tok ra ti kus fran cia szo ká sá nak ana ló gi á ját lát ták – (a ford).
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ben (avant la lettre, sőt bi zo nyos ér te lem ben avant la chose) „Ro má nia imázsával” fog-
lal koz nak.

En nek az ün ne pi, di dak ti kus és eu fo ri kus iden ti tás nak igen ke mény pró bá kat kel lett 
ki áll nia, amint vissza ke rült a szü lő föld re, amely saj ná la tos mó don a sok kal ke vés bé nagy-
lel kű tör té ne lem szo rí tá sá ban ver gő dött. Ro má nia (Michelet kö ré nek ha tá sá ra ki ala-
kult14) ked ve ző pá ri zsi meg íté lé se és a szü lő föld va ló di ké pe kö zöt ti kont raszt oly tel jes 
volt, hogy a hosszú nyu ga ti utak ról ha za tért if ja kat na gyon ha mar ha tal má ba ke rí tet te a 
fruszt rá ció. Egyi kük, Dumitru Brătianu, aki csa lád ja töb bi ki vá ló tag já hoz ha son ló an 
je len tős sze re pet ját szik majd Ro má nia mo der ni zá lá sá ban, olyan gon do lat tal for dul 
Michelet-hez, mely nek ciorani fel hang ja túl zot tan is erős ah hoz, hogy pusz tán ud va ri as-
ko dás ról vagy hí zel gés ről le gyen szó: „Ma már tudom, hogy ahol Franciaország vég ző-
dik, ott a semmi kezdődik.” 1846-ot írunk.

A „negy ven nyol ca sok nál”, akik meg őr zik a Michelet ál tal meg raj zolt ide o ló gi ai táj-
kép ele me it, a Fe je de lem ség még egy faj ta éden ként je le nik meg (vö. Bălcescu: Ques-
tion économique des Principautés Danubiennes, 1850), de fi gye lem re mél tó, hogy en nek 
az esz mé nyi te rü let nek a la kói egy re ko mo rabb ké pet öl te nek: a kül föl di uta zók le írá-
sa i hoz ha son ló an, a bu kott em ber alak ja már Bălcescunál is ide ge nül hat a táj ban, az 
etnonacionális tér azonban la kó i val szem ben szin te mind ig fel ma gasz to sul, ahogy pél-
dá ul Pompiliu Eliade – a fran ci ák nak a fe je de lem sé gek re gya ko rolt ha tá sá ról írott 
köny vé hez – szép elő sza vá ban is, ahol az éde ni táj ban el rej tett sze rény pa raszt kuny hó 
vá rat lan fel tű né se ve ze ti fel a ki rí vó, szin te alá va ló em be ri je len lét be mu ta tá sát.

Tü net sze rű ek azok az ér tel mi sé gi né ze tek is, ame lyek a – sok szor a gö rög és a fran cia 
után el sa já tí tott és egy fé le Umgangsprache sze re pé re kor lá to zott – ro mán nyelv elég te
len sé gét pa na szol ják fel. A nép nyel veknek nem ze ti nyelv vé va ló átalakítása előtt ez a 
hely zet ál ta lá nos volt Ke let-Kö zép-Eur ópá ban: egy idő ben a cseh na ci o na lis ták a né met 
tel jes át vé tel ét fon tol gat ták, annyi ra két ség beej tő nek ta lál ták az ad dig csak a cse lé dek-
kel és a bol to sok kal va ló kap cso lat tar tás ban hasz nált anya nyelv ne héz sé ge it és hi á nyos-
sá ga it. A ro má nok nál Dinicu Golescutól és kor tár sa i tól A. D. Xenopolig15 és nem rit kán 
nap ja in kig min den elit a „nyelv elég te len sé gé vel” küzd. Az ősök nyel vé vel szem be ni 
ér tel mi sé gi fruszt rá ció, jól le het Ro má nia mo der ni zá ci ó ját és újralatinosítását kö ve tő en 
nagy mér ték ben eny hült, igen csak gá tol ta a nem ze ti gőg ki ala ku lá sát.

A szte re o tip énkép – ame lyet a „negy ven nyol ca sok” Michelet ad usum delphini uta
sí tá sa it kö vet ve ala kí tot tak ki – a mo der ni zá ció irány za tai, le he tő sé gei, rit mu sa és stra-
té gi ái fö löt ti vi ták so rán so kat vál to zott. A 19. sz. öt ve nes és hat va nas évei drá mai szín
te rei a nyu ga ti tí pu sú ide o ló gi ák és in téz mé nyek gyors el ter je dé sé nek, amit sok kor társ 
(pl. I. CodruDrăguşanu) „ha lál ug rás nak” ne ve zett. A ro má nok el ső, hosszú „át me ne- 
 ti idő sza ká nak” – az ugyancsak kor társ Alecu Russo ál tal oly nagy sze rű en meg ra ga dott 

14 Más kö rök ben a hely zet et től igen csak el té rő volt, és az er dé lyi ro mán na ci o na liz mus fel lán go lá sa után 
egy re rom lott a hely zet. Kogălniceanu már 1837-ben – fran ci á ul, kül föl di ek nek ír va – ar ról be szél, hogy a 
ro mán ság imázsát sze ret né hely re ál lí ta ni, ame lyen az – egyéb ként „test vér ként fo ga dott” – ide ge nek el len-
sé ges és az „eu ró pai köz vé le ményt” ne ga tí van be fo lyá so ló pro pa gan dá ja so kat ron tott. (Lát ha tó, hogy Eu ró-
pa vé le mé nyét az elit már ek kor mérv adó nak tar tot ta.)

15 Istoria ideilor mele (Esz mé im tör té ne te, Torouţiu, IV). c. mű vé ben Xenopol be vall ja, hogy köny vét 
olyan okok ból ír ta fran ci á ul, ame lyek bi zo nyos te rü le te ken még ma is fen náll nak, töb bek kö zött a „ro mán 
fi lo zó fi ai ter mi no ló gia hi á nya” mi att; a mű utó la gos ro mán for dí tá sá val a szer ző hi ányt pó tol: „az volt a 
cé lom, hogy a le he tő leg tisz tább ro mán ság gal ad jam vissza az ezen a nyel ven ad dig ki mon dat lan gon do la to-
kat, amennyi re le het, óva kod va a neo lo giz mu sok tól, de éssze rűt le nül el nem vet ve azo kat” (Xenopol 1899: 
407).
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– össze füg gés rend sze re va ló szí nű leg sú lyos bi zony ta lan sá got (iden ti tás-, tár sa dal mi-
kom mu ni ká ci ós és nem ze dé ki – Antohi 1994), vál sá got és fruszt rá ci ót ered mé nye zett, 
amely ki ha tott a tár sa dal mi kap cso la tok és vi szo nyok tel jes te rü le té re, va la mint a tár sa-
dal mi meg is me ré si fo lya ma tok egész so rá ra. Az át me net kö vet kez mé nyei kö zül szá-
mom ra az iden ti tást érin tő ha tá sok tűn nek a leg mé lyeb bek nek és leg tar tó sab bak nak. 
Az ér tel mi ség gyor san a nyil vá nos ság hom lok te ré be ke rül, majd egy re kö ze lebb jut va a 
ha tal mi kö rök höz, egy re ár nyal tab ban fo gal maz za meg a ver ti ká lis mo bi li tás klasszi kus 
kép le tét, mely nek lé nye ge a szim bo li kus, kul tu rá lis po ten ci ál, az az az auctoritas jel ké
pes, majd konk rét po li ti kai ha ta lom ként, potestasként va ló for ga lom ba ho zá sa.16 Ha gyo
má nyos és tör vé nyes in téz mé nyek hi á nyá ban, ame lyek sza bá lyoz hat ták vol na az ef fé le 
struk tu rá lis át ala ku lá so kat, egy ha tal mas tör té nel mi csa lás so ro zat el ső ak tu sa ként a 
ro mán ér tel mi ség – az orosz tól nem sok ban kü lön bö ző mó don – el kez di át ven ni a szin-
te tel je sen hi ány zó kö zép osz tály he lyét. A hi va tal nok ré teg (a ké sőb bi nem ze ti ál lam 
lum pen bü rok rá ci á ja), a ta ní tó ság (a ké sőb bi nem ze ti ok ta tás ügy ká de rei), il let ve a pap-
ság hir te len sza kad el a ci vil tár sa da lom töb bi ré szé től – amennyi ben volt ilyen –, és a 
kö vet ke ző nem ze dé kek fe lé már ezt az im ma nens fo gya té kos sá got, az elit és a tö me gek 
kö zöt ti kap cso la tok hi á nyát köz ve tí ti. Ez az el kü lö nü lés – kü lön bö ző sza ka szai ban – ter-
mé sze te sen sok fé le kép pen volt ér zé kel he tő és át él he tő. Még is, úgy vé lem, ek kor alakult 
ki a tár sa dal mi tá vol sá gok új ra ter me lé sé nek me cha niz mu sa, amely igen hasz nos nak 
bi zo nyult a kol lek tív hi e rar chi ák és je len té sek ki kris tá lyo so dá sa so rán. E me cha niz mus 
szim bo li kus ol da la az iden ti tás kép ző dés hez kap cso ló dik.

Az elit meg ve té se a tö meg gel, a „csür hé vel”, a plebsszel szem ben – ami az ancien 
regime ro mán tár sa dal má ban a pat ri ar chá lis ha ta lom gya kor lás ra jel lem ző ér dek-össze-
fo nó dás és -ke ve re dés okán eny hébb vál to za tá ban je lent ke zett – az if jú nyu ga to sí tók 
gőg jé től táp lál va most kul tu rá lis in dok lást nyer. Ez zel pár hu za mo san, az im már „bon-
jouris tákként”17 azo no sí tott fi a ta lok sú lyos kö vet kez mé nyek kel já ró küz del met vív nak 
a ma ra di ak kal, mely ben az ide o ló gi ai, tár sa dal mi és nem ze dé ki fe szült sé gek és sza ka-
dá sok össze fo nód nak a tár gya lá si és komp ro misszum kész ség gel, összes sé gé ben még is 
je len tős tör té nel mi vál to zá so kat ered mé nyez ve. A nyu ga to sí tók ra di ka li zá ló dá sá val, 
akik – Mihail Kogălniceanu re gé nyé ből, a Szív tit ka i ból (1850) köl csön vett ter mi nus sal 
– azt ajánl ják a ro má nok nak, hogy in kább legyenek a „Ke let fran ci ái”, mint „Eu ró pa 
Kí ná ja”, az egész át me net e dichotómia je gyé ben zaj lik. A kü lön bö ző ri va li zá ló iden ti-
tás for mák kü lön vá lá si szán dé ká ból és az új tár sa dal mi hi e rar chi ák meg szi lár dí tá sá nak 
igé nyé ből ek kor szü let nek meg a nem ze ti stig ma bel ső ere dői.

*
Kezd te hát kör vo na la zód ni a kol lek tív stig ma ket tős – kül ső és bel ső – ere de te. Va ló ban, 
ha kez det ben a stig ma a Má sik te kin te té nek interiorizálásával volt el sa já tít ha tó, van egy 
pil la nat, ami kor ezt a ké pet már nem fo gad ják el egy az egy ben, ha nem két ség be von ják, 
sőt vissza uta sít ják az ér tel mi ség azon tag jai, akik ez ál tal el tá vo lod nak a mo - 
der ni zá ció ere de ti dis kur zu sá tól, és egy sza ba tos lo ká lis ide o ló gi át kez de nek ki dol goz ni. 

16 A fo lya mat meg ér té sé hez lásd Alexandrescu (1983: 55–76). A ro mán ér tel mi ség fel emel ke dé sé nek 
kri ti kus raj zát lásd Antohi: Le Sacré du discours. L’Intelligentsia roumaine au XIX-e siècle: origines, crises, 
installation. (A párizsi École des Hautes Études des Sciences Sociales-n tar tott elő adás.)

17 Ere de ti leg a Pá rizs ból ha za tért mold vai fi a ta lo kat ne vez ték így, iro ni ku san utal va az ál ta luk el kü lö nü-
lé si szán dék kal hasz nált fran cia zsar gon ra – (a ford).

 replika 209



210 replika

Caragiale mun ká i ban gyak ran ta lál ko zunk a 19. sz.-i kül föl di vo nat koz ta tá si pont rög-
esz mé jé vel („Eu ró pa vi gyá zó sze me it raj tunk tart ja”), és an nak el uta sí tá sá val is („Tisz-
telt uram, hal la ni sem aka rok az ön Eu ró pá já ról!”): a „nagy ana li ti kus” mind ket tőt a 
pro vin ci á lis po li ti zá lás szimp to ma ti kus esz köz tá rá ból emel te át mű ve i be. Az ezt kö ve tő 
év ti ze dek a két ál lás pont ra di ka li zá ló dá sá hoz ve zet tek, amennyi ben két nagy in tel lek tu-
á lis és po li ti kai irány zat tű nik ki a Ro má nia kéz zel fog ha tó fej lő dé sé ért, de fő ként a 
le gi ti mi tá sért és he ge mó ni á ért ví vott harc ban: a nyu ga to sok és az autoch to nis ták 
(Verdery 1991, kü lö nö sen a Protochronists and Westernizers cí mű fe je zet). Ro má nia 
meg szű nik csu pán egyet len utó pia szín te re len ni, a modernitás fo gal ma pe dig egy re 
gyak rab ban idé zi fel a nyu ga to sí tás ne ga tív mel lék ter mé ke it. A fej lő dés bel ső di na mi ká-
já nak és lo gi ká já nak ki bom lá sá val egy idő ben pe dig meg je len nek a nyu ga ti ta nul sá gok-
ra, min ták ra és el vá rá sok ra kü lön bö ző kép pen re a gá ló vé le mé nyek: itt már nem csak a 
Nyu gat „jó ta nít vá nya i val” ta lál ko zunk, ha nem egy re in kább olyan egyé nek kel és cso-
por tok kal, akik ké szek meg cá fol ni, sőt ki ok tat ni mes te re i ket.18 Csak a nyu ga to sí tók 
ma rad nak meg a „jó ta nít vány” sze re pé ben: tel je sen ma gu ké vá te szik a kol lek tív stig ma 
dis kur zu sát, és az autochtonisták egy re gő gö sebb re to ri ká já val szem be for dul va szin te 
egyet len jó sza vuk sincs nem ze tük ről.

Az orosz hoz ha son ló an a ro mán ér tel mi ség kö ré ben is meg fi gyel he tő a nem ze ti és 
cso port iden ti tás fi gye lem re mél tó fluk tu á ci ó ja – a nép pel va ló azo no su lás (ami vol ta kép-
pen egy fé le iro dal mi populizmusra kor lá to zó dott19) és a stigmatizáló nép el le nes ség vég-
le tei kö zött. A két nagy irány zat – a nyu ga to so ké és az autochtonistáké – egy ként lét re
hoz za a nem zet ne ve lés egy más sal ri va li zá ló prog ram ja it: az előb bi ek a szak mai kom pe-
ten cia, po li ti kai le gi ti mi tás, er köl csi tisz ta ság kér dé sét össze kap csol ják a stig ma el fo ga
dá sá val, míg az utób bi ak egy re elragadtatottabb lá to má sok ban be szél nek a pá rat lan 
kva li tá sok kal meg ál dott nem zet ről, me lyet az Is ten mes si á si kül de tés sel ru há zott fel. 

18 A kül föl di ek vi szont nyi tot tab bak nak bi zo nyul tak a nyu ga to sok ta ní tá sa i ra. Ért he tő mó don, hi szen 
őket (nyel vi és kul tu rá lis-ide o ló gi ai okok ból is) job ban ér tik, ve lük gyak rab ban ta lál koz nak köz na pi kom mu-
ni ká ci ós hely ze tek ben. Fel me rül het te hát a kér dés, hogy a Ro má ni á ról és a ro mán ság ról ki ala kult kép va jon 
nem ha zai ere de tű-e? Jó pél da er re a Poincaré ven dég lá tó i tól szár ma zó hí res ki je len tés: „Itt vagyunk a Kelet 
kapuinál, ahol mindent olyan könnyedén vesznek”, amely va la mi fé le nem ze ti jel mon dat tá vált, és vé le mé
nyem sze rint egyi ke lett a leg töb bet han goz ta tott kül föl di vé le mé nyek nek a ro mán iden ti tás ra vo nat ko zó lag. 
Miron Radu Paraschivescu fel fi gyelt ar ra a fran cia fel ki ál tás ra, mi sze rint Ro má nia a „pszeudoország” len ne 
– va jon nem em lé kez tet-e ez az „alap nél kü li for mák” el mé le té re, a nyu ga to sok má sik jel sza vá ra, amely ta lán 
a kul tú ra és kü lö nö sen az iro da lom kri ti ka szim bo li kus köz pon ti po zí ci ó ja mi att Ro má ni á ban a leg ke vés bé 
cá folt és leg szé le sebb kör ben el ter jedt szó kap cso lat tá vált? Még Keyserling nézetei is (Das Spektrum Euro-
pas), me lyek a 30-as évek ben igen nép sze rű ek vol tak a mű velt ro mán ré te gek kö ré ben, meg döb ben tő ha son-
ló sá got mu tat nak a bi zán ci bi ro dal mi kül de tés (Iorga 1913–14-es cik kei ha tá sá ra) fel éle dő mí to szá val. (Iorga 
1935-ben a Byzance aprés Byzance-ban fogl al ja össze en nek főbb té te le it, ami kor ra az el kép ze lés, Radu 
Dragneának és Nichifor Crainicnak kö szön he tő en, im már po li ti kai de lí ri um má vá lik.) Keyserling sze rint „a 
ro má nok hi va tá sa fel élesz te ni a bi zan ti niz must, hi szen ők egy fran cia ér te lem ben vett esprit-vel ren del kez-
nek, mely nek szék he lye ko ráb ban nem Ró ma, ha nem Athén volt, majd Kons tan ti ná poly”. Az egy ház „élő”, 
a pa raszt ság „lé nye gé ben egész sé ges” stb. A Ro má ni át „Ke let Belgiumával” vagy a „Kis Pá rizzsal” azo no sí-
tó hí zel gő meg ne ve zé sek is köz ve tett mó don a ro mán ság tól ered nek.

19 A ro mán populizmus ké sei je len ség, el ső meg nyil vá nu lá sa, a jó részt po li ti kai jel le gű né pi es ség sem 
volt na gyobb ha tá sú, mint iro dal mi vál fa ja, a sămănătorism [a 20. sz. kez de tén a Sămănătorul (A mag ve tő) 
c. kul tu rá lis he ti lap kö rül ki bon ta ko zott iro dal mi irány zat, mely nek cél ja a pa raszt ság kul tu rá lis-tár sa dal mi 
mél tó sá gá nak re ha bi li tá lá sa. Főbb kép vi se lői a köl tő Octavian Goga, a re gény író Mi ha il Sadoveanu, a tör-
té nész-te o re ti kus Nicolae Iorga – a ford.]. Az orosz na rod nyik moz ga lom nak meg fe le lő irány zat hi á nya ugyan-
olyan jel leg ze tes vo ná sa a ro mán tár sa da lom nak, mint a fun da men ta liz mu sok hi á nya – ame lyek az ar cha i kus 
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Mind két – Ro má nia tör té ne tét vé gig kí sé rő – ide o ló gi ai irány zat haj la mos a tár sa dal mi 
kér dést nem ze ti kér dés re re du kál ni, és egy szin te mo no li ti kus iden ti tás mo dell nek tu laj
do ní ta ni a ro mán ság tör té nel mi ku dar ca it (mint a nyu ga to sok), il let ve fik tív eré nye it és 
tör té ne ti el sőbb sé gét (mint a protokronisták). A nyu ga tos esz mék szél ső sé ges vál to za tá-
ban a ro má nok meg bé lyeg zet tek. Az autochtonisták vég le tes el mé le te i ben a ro mán ság 
cso dá la tos ki vé tel egy ál ta lá no san de ka dens és el len sé ges vi lág ban. Több tör té nel mi 
kor szak ta nul sá ga it le von va – és az 1989 utá ni köz élet ről va ló friss be nyo má sa im bir to-
ká ban – azt kell mon da nom, hogy az autochtonisták, amint az vár ha tó is volt, na gyobb 
si ke re ket ér tek el a nyil vá nos ság kö ré ben. A né pük ről al ko tott ne ga tív ví zió ra di ka li zá ló-
dá sa hosszú tá von alá ás ta a nyu ga to sok tö rek vé se it.20 Saj ná la tos mó don a nyu ga to sok 
moz gás te re – mely az (ön)bí rá lat tól az (ön)meg ve té sig ter jed – igen kes keny, s a nyu ga ti 
ér té kek eme cso dá ló i nak vi szo nya azok ter mé sze tes hor do zó i val (a nyu ga ti ér tel mi sé gi 
és po li ti kus ré teg gel) igen éle sen idé zi azo kat az egy ol da lú pe da gó gi ai gya kor la to kat, 
me lye ket Michelet vég zett a jó ta nít vá nyok kal – az zal a kü lönb ség gel, hogy ma a ro mán-
ság nak sem mi fé le sze rep nem jut a Nyu gat ön épí té sé ben, hi szen a ro má nok töb bé nem 
fe lel nek meg nor ma tív el vá rá sa ik nak. A pe da gó gi ai kon tex tus meg vál to zott.

*
Az etnikus stig má val kap cso la tos kul tu rá lis ha gyo má nyok és po li ti kai ide o ló gi ák 

meg le pő for du la tok ban gaz da gok. Azt bi zo nyít ják, hogy a na ci o na liz mus, amely alap-
ve tő en a fel buk ka nó ér tel mi sé gi ré te gek sú lyos vál sá gát volt hi va tott meg ol da ni, s 
amely a herderi esz mé ket ab ban a mér ték ben vet te át, amennyi ben azok a (ha gyo má
nyok kal, a szü lők nem ze dé ké vel és a sta tus quót fenn tar tó cso por tok kal szem be ni)21 
bel ső konf lik tu sok ke ze lé sé re szol gál tak, kép te len volt a fe szí tett ütem ben mo der ni zá-
ló dó tár sa dal mak min den üzem za va rát el há rí ta ni. Az ér tel mi ség egé szé ről el mond ha-

(19. folyt.) tár sa dal mak stan dard vá la szai a mo der ni zá ci ó ra (lásd az isz lám tár sa dal mak vagy a la tin-ame ri kai 
ka to li ciz mus tör té ne tét). A „prepopulizmus” fo gal mát és a populizmus meg ha tá ro zá sát lásd Karnoouh 
(1989–1990: 96, 111). Jochen Schmidt igen ala pos köny vet írt a 19–20. sz. for du ló já nak ro mán popu liz mu sá-
ról, amely ben azon ban saj ná la tos mó don nem hang sú lyoz za kel lő kép pen an nak vi szony lag mar gi ná lis sze re-
pét (Schmidt 1992).

20 Ta nul sá gos, hogy az el len zék nek vé gül – de ta lán már túl ké sőn – ab ba kel lett hagy nia az 1989 de cem-
be ré re–1990 ja nu ár já ra jel lem ző stigmatizáló re to ri kát, és vé le mé nyét po zi tív ele mek kel kel lett ki egé szí te-
nie. A nem ze ti énkép, il let ve né hány vo ná sá nak és dis kur zu sá nak di ag nosz ti zá lá sa kor sza kos je len tő sé gű a 
ro mán kul tú rá ban, kü lö nö sen mi u tán Noica és ta nít vá nyai a fi lo zó fus pa ra dig má ját („a kul tú ra és a szel lem 
be teg sé ge i ről”, „pa to ló gi á já ról”) ki ter jesz tet ték a poszt kom mu niz mus idő sza ká nak egész ro mán tár sa dal-
má ra. Gabriel Liiceanu – aki a leg áll ha ta to sabb eb ben a te kin tet ben a „ta nít vá nyok” kö zül – sok vi hart 
ka va ró röp irat tal (Apel către lichele – Fel hí vás a nap lo pók hoz) in dí tot ta az új kor sza kot. A be teg ség mo dell-
nek meg van az az elő nye, hogy ké nyel mes, hi szen a be te get csak a re to ri ka szél ső sé ges vál to za tai te szik 
fe le lős sé, a be teg ség vi szont a mo rá lis vál ság ki fe je zé se. A be te get rend sze rint nem kár hoz tat ják a be teg sé-
gé ért, ame lyet nem kí vánt in vá zi ó ként ha tá roz nak meg. Bár eb ben a dis kur zus ban a kom mu niz mus el fo gad-
ha tó ma gya rá za tot nyert (s a tár sa dal mi bé ke ér de ké ben fel men tést is) az „ön kény ura lom orwelli mo dell jé-
hez” (Brzezinski, Hannah Arendt) ha son ló an, a „poszt kom mu nis ta sza na tó ri um ként” aposzt ro fált nem zet-
ké pet el ső ként a „kró ni kus be te gek” és „a nagy rok kan tak” uta sí tot ták vissza, majd vé gül még a hord ágyat 
ci pe lők is. A kul tú ra egé szé re ha tást gya kor ló iro da lom kri ti ká ban ek kor ter jedt el a fre u di „komp le xus”-fo-
ga lom – az az a kór eny he vál to za ta (ön ér té ke lé sé ben a zsi dó ér tel mi ség is hasz nál ta e két fo gal mat 1880 
után). A té má val leg ala po sab ban Mar tin (1981) fog lal ko zott.

21 A té zis Ernest Gellnertől szár ma zik (1983), egy igen ér de kes ki dol go zá sa pe dig A. D. Smith ne vé hez 
fű ző dik (1983: 133–150).
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tó, hogy alap já ban vé ve meg őriz te „ket tős szo ci a li zá ci ó ját”: egy részt a ha gyo má nyos 
tár sa dal mak „koz mi kus” (Max Weber) ér té kei men tén, más részt a mo dern ál lam nor-
ma rend sze ré re te kin tet tel. A diffuzionista pa ra dig ma ter mé sze te sen nem al kal maz ha
tó va kon, hi szen az eli tek, no ha kul tu rá li san el ide ge ned tek tár sa dal muk tól, még is csak 
ré szei an nak: e fe szült ség nek ko moly ha tá sa van az iden ti tás ra. E ket tős kö tés ho má lyos 
és erő tel jes, en nél fog va tra gi kus is.

A kul tu rá lis bovarizmus fel szí nes és fri vol je len sé ge i től (mint pl. a bé csi hin tók, a 
pá ri zsi di vat, a cso dált kul tú rák ba va ló, akár passzív in teg rá ló dás vá gyát ki elé gí tő nyu-
ga ti új sá gok és köny vek, a Hollywood és a nyu ga ti ze ne irán ti tö meg von za lom – le gyen 
az Bach vagy a rap – stb.) egé szen a fe szült ség szél ső sé ges meg nyi lat ko zá sá ig, a stig má-
ig az at ti tű dök vál to za tos for má i val ta lál koz ha tunk. A je len ség szin te va la mennyi olyan 
kul tú rá ban meg fi gyel he tő, amely túl gyor san esett át a mo der ni zá ci ón. Itt van pél dá ul 
egy irá ni szer ző, Al-e Ahmad, aki ma ga is a kór tan meg ke rül he tet len ter mi no ló gi á ját 
hasz nál ja sú lyos iden ti tás vál sá ga le írá sá ra. Ő a „Nyu gat-má ni á ról” mint a klep to má-
niá hoz vagy a mo no má ni á hoz ha son ló be teg ség ről be szél, amely a nyu ga ti mér cét 
ab szo lu ti zál ni haj la mos irá ni ér tel mi sé get ha tal má ba ke rí ti. A ro má nok nagy ré szé hez 
ha son ló an Al-e Ahmad sem kö vet ke ze tes; hol el uta sít ja a Nyu ga tot, és fe le lős sé te szi 
ha zá ja ka taszt ro fá lis hely ze té ért (Pahlavi ural ma alatt), hol pe dig az irá ni a kat os to roz-
za, akik kel szem ben el jut oda, hogy az Ernst Jünger Über die Linie!-jében ja va solt ki fi
no mult és ke gyet len esz kö zök kel mé ri őket (Al-e Ahmad 1988).22

A ro mán kul tu rá lis krí zis ről be szél ve ke ve sen jel lem zik az ér tel mi ség iden ti tás vál sá-
gát Constantin Noicánál pon to sab ban. Fi a tal ko ri írá sa i ban Noica gyak ran hasz nál ja a 
ciorani ter mi no ló gi át. A ro mán ság leg tel je sebb – ta lán csak Blaga ál tal fe lül múlt – filo-
zó fi ai apo ló gi á já nak szer ző je gyak ran ró ja fel a nem zet tör té nel mi le tar gi á ját, a ro mán 
tör té ne lem las sú rit mu sát (Noica 1944a: 16), a „ro mán passzi vi tást” és „ájult sá got” 
(Noica 1944b: 110). Noica ész re ve szi, hogy „a ro mán né pi gon dol ko dást a moz gás tól 
va ló fur csa fé le lem jel lem zi” (1944a: 16), ami egye bek kö zött ab ban is tet ten ér he tő, 
ahogy a moz gás egyes jel ké pei el len té tük be for dul nak, vagy aho gyan a ro mán ság a vál-
to zás hi á nyá val szer zett ma gá nak ké tes hír ne vet. Cioranhoz ha son ló an, aki „a ro mán-
ság tör té nel mi ájult sá gát” (Cioran 1990: 43) os to roz ta, a fi a tal Noicát is a „tör té nel mi 
lét re jö vés” (devenirea istorică) hi á nya csüg gesz ti el: „Tú lon túl meg in gat ha tat lan a 
ro mán »örök ké va ló ság«” (Noica 1944a: 113 és 1944b: 104).

Noica sze rint a „lét re- jö vés nek” ez a hi á nya dön tő fon tos sá gú. Felnőttkori és ké sei 
me di tá ci ó i nak kér dés kö rét elő re ve tí tő szó hasz ná lat tal ír ja: „Ro má nia nagy kér dé se 
nem csak az, hogy örök re meg ma rade, ha nem az is, hogy lét re jöne. De hogy le het a 
lé tet lét re-jö vés re vál ta ni? Mi kor le het ezt el kez de ni?” (Noica 1944a: 76). A kér dés még 
en nél is sú lyo sabb, hi szen a ro má nok még csak nem is tud ják pon to san ki fe jez ni a lét-
re-jö vést: a ro mán nyelv nek, amely a lé tet több ro kon szó val is meg tud ja ne vez ni, nin-
cse nek fo gal mai a lét re-jö vés ki fe je zé sé re (uo.: 7). Hogy a lét re-jö vés fo gal ma, il let ve 
egész prob le ma ti ká ja hi ány zik (Noica 1944b: 99–100), azt mi sem bi zo nyít ja job ban, 
mint hogy a ro mán ság ban nincs fi lo zó fi ai el hi va tott ság, ami re a „me ta fi zi kai ér zék” 
hiá nyá ból is kö vet kez tet he tünk (hisz a ma gányt a ro mán em ber csak el szi ge telt ség ként 
tud ja ér zé kel ni, mondja Noica – 1944a: 73). Az er kölcs vagy a meg is me rés te rü le tei 
sem is me rő sek előt te (Noica 1944b: 59–60, 93–94). Az er kölcs hi á nyán, e ke le ti ke resz-

22 A szer ző 1923–1969 kö zött élt.
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tény (te hát or to dox) je len sé gen ide je len ne el gon dol kod ni uk a ne ve lés és a po li ti ka 
re for má to ra i nak (uo.: 94).

Ed dig a pon tig, bár Noica sze mé ben a nem ze tek tud va le vő leg csak fej lett kul tú rá-
juk ré vén nyer het nek lét jo go sult sá got (kö vet ke zés képp a nem zet fi lo zó fi á val szem be-
ni ér dek te len sé ge fő ben já ró bűn nek szá mít), a ro mán je len ség ről fes tett ne ga tív 
ké pen még könnyű len ne át sik la ni, hi szen szi go rú el bí rá lás alap ján ke vés nem zet áll ná 
ki a me ta fi zi ka pró bá ját; azon ban a lét hangsúlyozása a lét re-jö vés sel szem ben ta gad
ha tat la nul ren del ke zik egy bi zo nyos vonz erő vel (a lét be-jö vés – devenirea întru fiinţa 
– noicai fo gal má ban ez a Parmenidész óta meg ol dat lan di lem ma vég re igen tisz te let-
re mél tó ro mán vá laszt nyer). A ro má nok szá má ra saj ná la tos mó don azon ban Noica 
egyéb hi á nyos sá go kat is fel fe de zett. A ro mán ság vir tu á lis, nem ak tu á lis (Noica 1944b: 
36 – a két vi lág há bo rú kö zött igen el ter jedt né zet, vö. Cioran 1990: 92), „a sze mé lyi ség 
nyu ga ti ka te gó ri á ja is me ret len” előt tük (Noica 1944a: 112), és a ro mán „lé lek nek” 
van egy po gány di men zi ó ja (Noica 1944b: 94–95). A szer ző, aki ké sőbb teoretikusan 
össze g zi a „ro mán élet ér zést”, ki egé szíti és el mé lyíti Mircea Vulcănescu sok vi hart 
ka va ró el gon do lá sa it „a lé te zés ro mán di men zi ó i ról”, ki ér de mel ve ez ál tal a ré gi ba rát, 
Cioran iró ni á ját („a ju hász boj tár me ta fi zi ká ja”, „a pa ra gua yi lét ér zés”, „Pourqoui 
quitter Coasta Boacii?”). If jú ko rá ban ke vés di csé rő sza va volt a ro mán sa já tos ság 
meg tes te sü lé sé nek te kin tett pa raszt ról, aki a „rab ság stig má ját” vi se li (uo.: 108), az őt 
kör be fo nó ter mé szet sú lyá tól ros ka do zik („még mind ig túl sok a ter mé szet Ro má ni á-
ban [Noica 1944a: 5–6], a fi lo zó fia pe dig, Blaga meg győ ző dé se el le né re, csak vá ros ban 
jö het lét re), és akinek lel ké ből, mely lé nye gét te kint ve „szol ga lé lek”, hi ány zik az 
„örök lét di men zi ó ja” (uo.: 74). Amennyi ben van „lel ki Bi zánc”, e haj lam je gyei nem 
fel tét le nül po zi tí vak: „hoz zánk az ot ta ni ká osz és ra jon gás áll kö zel” (uo.: 113). Vég ső 
so ron ma ga a „pa rasz ti” ka te gó ria is prob le ma ti kus: „Ma gá hoz hí va tott egy pro-
fesszor. A ro mán szel le mi élet meg ha son lott sá gá ról be szél get tünk. Ar ról, hogy kép te-
le nek va gyunk to vábbépít kez ni pa rasz ti mivoltunkból, amely ből egy sze rű en le he tet-
len ség fi lo zó fi át csi nál ni, és nem csak fi lo zó fi át…” (uo.: 78).

A fi a tal Noica nem zet re vo nat ko zó ref le xi ó i ban Cioran ha tá sa mind vé gig érez he tő. 
A passzu sok a ro mán lé lek ről cí mű mun ká ja egy Cioran-idézettel in dít (bár a fi lo zó fus 
ne vét csak a har min ca dik ol da lon em lí ti), a szö veg uta lá sa i ban, lég kör ében pe dig 
szün te le nül tet ten ér he tő. Ciorani ere de tű a szom szé dok kal szem be ni pa ra dox ma ga-
sabb ren dű ség, az „elé ge det len tu dat” (1944b: 33) gon do la ta, mint ahogy az a meg fi-
gye lés is, hogy a ro má nok már a tör té ne lem be va ló be lé pé sük pil la na tá tól elé ge det le-
nek ma guk kal (uo.: 19). Vé le mé nyem sze rint Noica he lye sen mu tat rá a ro má nok 
„szé gyen ér zet ének” egyik gyö ke ré re a kö zép sze rű je len nek egy (kép ze let be li) di cső 
múlt tal va ló di dak ti kus össze ve té sé ben (uo.: 109). Ugya nak kor az etnikus stig ma 
„regionalizálásától” ih le tett áb ránd rö vid pil la na tát kö ve tő en (lásd az ál ta lá nos 
ha nyat lás tól men tes Er dély pa ra dox el szi ge te lé sét, ami aka rat la nul is a ro mán kul tú ra 
he te ro ge ni tá sá nak esz mé jét tá maszt ja alá) Noica Cioranhoz ha son ló an he ge li sza vak-
ban sür ge ti a ne ga tív ro mán ság „po zi tív ro mán ság gá” tör té nő át vál toz ta tá sát (uo.: 
111). Ez Er dély fel ada ta len ne, „a ro mán mél tó ság pe dig csak egy fé le kép pen nyer he-
tő el: az Er dély hez va ló szel le mi csat la ko zás sal” – hang sú lyoz ta a fi lo zó fus 1940 tra-
gi kus au gusz tu sá ban tar tott rá dió kon fe ren ci á já ban (uo.). Vé gül a ro mán iden ti tás vál-
ság ta lán leg pon to sabb elem zé sé vel ta lál ko zunk a kö vet ke ző so rok ban: „a mi tör té-
nel münk fur csa sá ga, hogy kör kö rö sen zaj lik. Aki nem gyógy ul ki a nyu ga tos esz mék-
ből, az nem is fog ja so ha meg ér te ni azo kat” (uo.: 53). Bi zo nyos ér te lem ben va la mi 
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23 Noica pro vin ci a liz mu sát Karnoouh elemezte (kü lö nö sen 1989–1990: 229). Lásd Karnoouh köny vé nek 
Noicáról szó ló al fe je zet ét, amely ed dig a leg tel je sebb ké pet nyújt ja a ro mán fi lo zó fus ról mint böl cse lő ről, s 
nem mint kul tu rá lis sze mé lyi ség ről. A szö veg kör nye zet hez lásd a Blagáról írt al fe je zetet (tkp. az egész 5. 
fe je ze tet: „Comment devenir moderne”?). Ezek az ol da lak a ro mán te ma ti ká jú szak iro da lom ban szo kat lan 
pon tos ság ról és ala pos ság ról tesz nek ta nú bi zony sá got.

24 A stig ma kog ni tív fel dol go zá sá ról lásd J. Crocker és N. Lutsky tanulmányát (1986). A tár sa dal mi 
össze ha son lí tás tekintetében a klasszi kus mű: Festinger (1954: 114–140).
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ha son lót kí sé relt meg a fel nőtt, majd az idős Noica: ta lán, hogy meg bé kél jen ön ma gá-
val, ta lán, mert nem lá tott más ki utat a vál ság ból, vissza tért a nem ze ti tör té ne lem 
„kö re i hez”, és úgy pró bált ki gyógy ul ni a Nyu gat ból, hogy azt né hány „kul tu rá lis 
su gár út ra” re du kál ta, és egy re he ve seb ben uta sí tot ta vissza azt a vi lá got, ame lyet ezek 
a „su gár utak” át szel tek. Noica Nyu gat-el le nes sé ge, mely saj ná la tos össz hang ban állt 
a kom mu nis ta re zsim Nyu gat-el le nes sé gé vel, a szü lő föld me ta fi zi kai iga zo lá sát, a 
más ság „kí sér té se i nek” vissza uta sí tá sát, az az egy fé le il lu zó ri kus meg ol dást kí nál az 
iden ti tás vál ság ra. Egy olyan pá lya kez dés sel és in tel lek tu á lis ka li ber rel ren del ke ző 
ér tel mi sé gi ré szé ről, mint Noica, ez a „meg ol dás” vá rat la nul és tra gi ku san 
modernitásellenes és pro vin ci á lis.23 És szük ség sze rű ve le já ró ja – egy újabb ra di ká lis 
vá lasz a Má sik ki hí vá sa i ra – a ne hez te lés.

Ho gyan sza ba dul junk meg a kol lek tív stig má tól?

Nem sze ret ném azt a lát sza tot kel te ni, mint ha a „noicai meg ol dás” egye dül ál ló vol na. 
Hi szen Cioran sem re a gál más ként, ami kor a kül föl di ek kel va ló ta lál ko zá sok kap csán 
szé gyent, lá za dást, meg ve tést és szo mo rú sá got érez (mint pél dá ul egy Mün chen ben 
tett lá to ga tá sa so rán, ame lyet a „Ro má nia a kül föld sze mé ben” c. 1934-es cik ké ben 
idéz fel, lásd [1991a: 260–262]): az el ső ta lál ko zás él mé nye i nek sokk já ból ocsúd va az 
if jú ro mán igen kri ti ku san néz kör be, és fel fe de zi, hogy azok a ba jo rok, akik igen sú lyos, 
ön elem ző kér dé sek fel te vé sé re kény sze rí tet ték, „va la mi fé le la pos bol dog ság és rest ell-
ni va ló normalitás be nyo má sát kel tik” (uo.: 266). Ta lán nem vé let len, hogy Cioran 
eb ben a kon tex tus ban fo gal maz za meg leg szen ve dé lye sebb prog ram be széd ét „Ro má-
nia szí ne vál to zá sa” ér de ké ben. Ezek sze rint egy majd nem tel je sen hét köz na pi lé lek ta
ni szi tu á ci ó val van dol gunk.

Meg pró bál tam rá mu tat ni, hogy a tör zsi stig ma (Goffman ter mi no ló gi á ja) drá mai, 
ra di ká lis, ám igen el ter jedt iden ti tás él mény, mely olyan jel leg ze tes vo ná sok kal bír, 
mint a di na miz mus, az ön ké nyes ség (kü lö nö sen az aszim met ri kus – jel ké pes vagy va ló-
sá gos – ha tal mi vi szony rend szer ese tén), a kontextualitás és a re ver zi bi li tás. Mint hogy 
in kább fo lya mat-, mint sem att ri bú tum sze rű, a tör zsi stig ma egyik le het sé ges for má ja a 
magasabbrendűként el fo ga dott más ság hoz va ló vi szo nyu lás nak, ugya nak kor nem 
kí vánt kö vet kez mé nye a tár sa dal mi össze ha son lí tás nak, az az egy olyan meg is me ré si 
fo lya mat nak, amely so rán az egyén sa ját cso port ján be lül ön ma gá val és a Má sik kal 
szem be he lyez ke dik.24 A tár sa dal mi meg is me rés egyik for má já nak a mel lék ha tá sa ez, 
amely a tár sa dal mi és kul tu rá lis moz ga tó ru gó kat kép le tek be és szte re o tí pi ák ba so rol ja. 
A tör té nész, szo ci o ló gus vagy fi lo zó fus, va la mint a pszi cho ló gus és pszi chi á ter szá má ra 
is a stig ma a vizs gá ló dás le nyű gö ző tár gya, és a tör zsi stig ma ta lán a töb bi nél is iz gal-
ma sabb, hi szen a kol lek tív iden ti tás sal kap cso la tos kulcs fon tos sá gú je len sé gek egyi ke, 
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mely nek kö vet kez mé nyei ki szá mít ha tat la nok, amennyi ben az ér tel mi ség, vagy ál ta lá
ban az elit – a kol lek tív stig ma ide o ló gi á já nak szer ző je – ké pes egy át fo gó ne ve lé si terv 
ré sze ként a tör zsi stig mát egy kez de ti cso port ról a nem ze ti tör té nel mi tu dat egé szé re 
ki ter jesz te ni.

Ne héz, bi zony ta lan és leg több ször csa ló ka a ki út a tör zsi stig ma iden ti tást érin tő, 
me ta fi zi kai be zárt sá gá ból. Szá mom ra mind ez el kép zel he tet len nek tű nik a kul tu rá lis 
ant ro po ló gia kö rül ki kris tá lyo so dó össze ha son lí tó ku ta tá sok nél kül, me lyek min de nek-
előtt az egye di ség gőg jét hi va tot tak dekonstruálni. Ab ban a pil la nat ban, ami kor a vi lá-
got a kü lön bö ző cso por tok és egyé nek az igen je len tős szá mú (lát szó lag vég te len) 
em be ri je len lé tek kö zös szék hely ének te kin tik, ugya nak kor a gya kor la ti lag vég te len 
le he tő sé gek po ten ci á lis hely szí né nek is, a tör zsi stig ma már ke vés bé pla u zí bi lis, s ha 
még is fel buk kan, ha tá sai nem vég ze te sek. Ez zel szem ben a kü lön le ges ség és el hi va tott-
ság dis kur zu sa (ha szer ke ze ti leg po zi tív, a tör té nel mi té nyek kel el len té tes, és szub jek
tív is) el ke rül he tet le nül stig má hoz ve zet. Úgy tű nik, a re la ti vis ta ok ta tás az egyet len 
meg ol dá sa en nek az alap ve tő iden ti tás vál ság nak.

Ha kép te le nek va gyunk szá mot vet ni a dol gok vi szony la gos sá gá val, el ke rül he tet le-
nek az il lú zi ók. Ezt bi zo nyít ják a ro má nok kal 1989 de cem be ré ben tör tén tek, ami kor a 
nép mint me ta fi zi kai en ti tás (vagy an gya li met sze te: az if jú ság és a gye re kek), úgy tűnt, 
vég leg meg sza ba dul a hosszú kom mu nis ta év ti ze dek alatt be léége tett tör zsi stig má tól. 
A te le ví zi ó ban, az új sá gok ban és bi zo nyos mér té kig az ut cán lá tot tak ból úgy tűnt, az 
olyan meg jegy zé sek re, mint pl. „a pu lisz ka nem rob ban”, vagy „ez se hol má sutt nem 
tör tén het meg, csak ná lunk”, vá rat lan és vég ső csa pást mér tek. A zsar nok ság szin te 
ál ta lá nos el fo ga dá sá nak vád já val meg bé lyeg zett ro má nok most egy min dent el söp rő 
ér zés sel azok kal a ke ve sek kel pró bál tak azo no sul ni, akik mind ig is ta gad ták az ön kén-
tes szol ga sá got, s azok kal a még ke ve seb bek kel, akik az ön kény lé nye gét von ták két
ség be. Ami ezu tán kö vet ke zett, az a ra jon gók szá má ra nem volt más, mint rend kí vü li 
vissza esés a tör zsi stig ma ere de ti ál la po tá ba, vagy még an nál is mé lyebb re, hi szen 
amint osz la ni kez dett a „for ra dal mi” köd, nyil ván va ló vá vált, hogy a nem zet vissza tért 
ré gi szo ká sa i hoz, vagy el sem hagy ta azo kat.25 Csak kar ne vál volt. Két stig ma kö zött 
rö vid ha tás szü net.
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