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Európa „di-víziója”:
az Európai Unió bővítése*

Anna Sher

Bevezetés

„El tö kélt szán dé kunk meg ra gad ni ezt a cso dá la tos al kal mat, hogy Eu ró pát egye sít sük.  
Nem a fegy ve rek vagy az ide o ló gia ere jé vel, ha nem kö zös meg egye zés sel, kö zös ér té kek  
és cé lok alap ján.”
„Az em be rek nek tud ni uk kell, ez a bő ví tés mi ért in kább üd vöz lés re mél tó, mint fél ni va ló. 
Eljött hát az idő, hogy ezt meg ma gya ráz zuk ne kik, és meg győz zük őket.”

(Rész le tek Romano Prodi „Catching the Tide of History: Enlargement and the Future of the  
Union” [Ra gad juk meg a tör té nel mi le he tő sé get! A bő ví tés és az Unió jö vő je] cí mű be szé dé ből, 
amely a Paul-Henry Spaak Ala pít vány ülé sén hang zott el Brüsszelben, 2000. október 11-én).

A hi deg há bo rú vé ge, ill. a ke let-Eu róp a volt államszocialista or szá ga i ban vég be-
ment gaz da sá gi és po li ti kai vál to zá sok so ha vissza nem té rő al kal mat kí nál tak ar ra, 
hogy „men tá lis Eu ró pa-tér ké pün ket új ra gon dol juk” (Wolff 1994: 372), és pe dig oly 
mó don, amely ko mo lyan meg kér dő je lez he ti és ta lán el is tö röl he ti a meg osz tott 
Eu ró pa több év szá za dos kul tu rá lis konst ruk ci ó ját. Gyak ran mond ják, hogy Eu ró-
pa-fel fo gá sunk ban ez a gyö ke res vál to zás a ber li ni fal le om lá sá val egyi de jű leg 
kö vet ke zett be. Má sok (ide o ló gi ai ha tal mu kat pa lás tol va) ar ról akar nak meg győz ni 
ben nün ket, hogy ez majd csak ak kor tör té nik meg, ha kö zép- és ke let-Eu ró pa 
or szá gai1 fel vé telt nyer tek az Eu ró pai Uni ó ba. Vi lá gos, hogy ke let- és kö zép-Eu ró-
pa egyet len, nem ze tek fe let ti en ti tás sá va ló egye sí té se a bő ví tés si ke res le gi ti má lá-
sá tól függ, ill. at tól, hogy az Eu ró pai Unió je len le gi ha tá ra in be lü li és kí vü li kü lön-

* A je len ta nul mány egy ko ráb bi vál to za ta sze re pelt már az Association for the Study of Nation-
alities (ASN) 6. éves konferenciáján, a Columbia Egyetemen (N.Y.) 2001. áp ri lis 6-án, a Ko vács 
Me lin da (Rutgers University, USA) ál tal és „Nationhood and the European Union” (Nem ze ti lét és 
az Eu ró pai Unió) cím mel szer ve zett pa nel ke re té ben.

1 Az át te kin tés és az elem zés ar ra a tíz or szág ra vo nat ko zik, ame lyek ki töl töt ték az EU ál tal ki bo-
csá tott kér dő íve ket. Ezek: Bul gá ria, a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Ma gyar or szág, Lett or szág, Lit-
vá nia, Len gyel or szág, Ro má nia, Szlo vá kia és Szlo vé nia. Ta nul má nyom ban vé gig a „ke le ti je lent ke-
zők” vagy a „je lent ke zők” né ven em lí tem őket.
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2 A négy po li ti kus, akik nek a be szé de it elem zem: Romano Prodi (az EU Bi zott ság el nö ke), Günter 
Verheugen (a bő ví tés eu ró pai biz to sa), Jacques Chirac (a Fran cia Köz tár sa ság el nö ke) és Joschka 
Fischer (né met kül ügy mi nisz ter). A be szé dek jegy zé két lásd a Hi vat ko zott iro da lom ban. Bár Fischer 
hi va ta lo san so ha sem kép vi sel te az EU vá lasz tói tes tü le té nek egé szét, még is az az ál ta lá nos vé le mény, 
hogy az ő be szé de in dí tot ta el az Eu ró pa jö vő jé ről fo lyó je len le gi vi tát.

3 E fo ga lom a Bourdieu-féle hasz ná lat ban ál ta lá no san egy olyan ví zi ót je lent, amely meg oszt (lásd 
Bourdieu 1999). Az én ér ve lé sem sze rint ez a fo ga lom a ’di’-szó tag tól egy má sik ér tel met is nyer: 
Eu ró pa ’két’ ré szét je len ti. Fon tos kü lönb ség, hogy Bourdieu a di-ví zió fo gal mát egy nem zet ál la mon 
be lü li osz tály szer ke zet re al kal maz za.
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fé le po pu lá ci ók kö zött meg tud juk-e te rem te ni a ter ve zet meg va ló sí tá sá hoz szük-
sé ges egyet ér tést. E le gi ti má ció a dis kur zus szim bo li kus esz kö ze i nek ha té kony 
al kal ma zá sa ál tal old ha tó meg, és szük ség sze rű en a meg osz tott Eu ró pa tör té nel mi 
konst ruk ció ja ál tal al ko tott hát tér rel ál lí tan dó szem be. Az EU bő ví té sé nek óri á si 
fel ada tá ban a po li ti kai dis kur zus köz pon ti fon tos sá ga a kö vet ke ző kér dést ál lít ja 
elő tér be: va jon a maj da ni bő ví tés so rán az EU erős po li ti kai sze rep lői meg őr zik, 
át ala kít ják vagy el tör lik a „ke let-Eu ró pa”, illetve „nyu gat-Eu ró pa” fo gal mat és/
vagy a mö göt tük meg hú zó dó, a ket tőt meg kü lön böz te tő ala cso nyabb-, il let ve fel-
sőbb ren dű sé get? Ho gyan al kot ják meg, illetve al kal maz zák a do mi náns po li ti kai 
sze rep lők „Eu ró pa” fo gal mát ak kor, ami kor a hang súly egy, az EU po li ti kai ter ve-
ze té hez szük sé ges kö zös eu ró pai iden ti tás stra té gi ai fon tos sá gán van? És ami ta lán 
a leg fon to sabb: ho gyan já rul hoz zá az EU bő ví té sé nek – mint a mos ta ná ban fel vé-
tel re je lent ke zett ál la mok kal szem be ni „ci vi li zá ci ós kül de tés nek” – a gon do la ta 
Eu ró pa új bó li meg osz tá sá hoz, amely a csat la koz ni vá gyó kö zép- és ke let-eu ró pai 
tár sa dal mak inferiorizációja/meg kü lön böz te té se ál tal megy vég be?

Eze ket a kér dé se ket azok nak a be szé dek nek az elem zé sén ke resz tül kö ze lí tem 
meg, ame lye ket az EU leg főbb ve ze tői2 mond tak el 2000-ben Eu ró pa jö vő jét il le-
tő en. Elő ször is sze ret ném rö vi den jel le mez ni a bő ví tés re vo nat ko zó EU-diskur zus 
ala ku lá sát, ne ve ze te sen azt, aho gyan az EU és a je lent ke ző or szá gok kö zöt ti erő-
vi szony ok az in téz mé nye sí tett fel vé te li pro ce dú rá ban és az EU ál tal a je lent ke zők-
ről ké szí tett országvéleményekben, va la mint ország je len tésekben (Opinions and 
Progress Reports) ki fe je zés re ju tot tak. So kat me rí tek Böröcz Jó zsef (lásd e szám 
Be ve ze tő jét) meg je lent ta nul má nyá ból, va la mint a gyar ma ti és bi ro dal mi dis kur zus-
sal kap cso lat ban ed dig meg szü le tett tu do má nyos mun kák ból. Meg ha tá ro zom azo-
kat a fel té te le ket, ame lyek mel lett az EU a je lent ke zők fö löt ti bi ro dal mi do mi nan-
cia és kont roll ele me it ké pes diszkurzív esz kö zök kel mű kö dés be hoz ni és fenn tar-
ta ni.

Mi vel a do mi náns po li ti kai dis kur zus a meg lé vő erő vi szony ok meg erő sí té sé re 
haj la mos, az elem zés elő te ré be a szim bo li kus ha ta lom és ura lom kér dé se ke rül. 
Aho gyan Pierre Bourdieu ki fej tet te, az erős po li ti kai sze rep lők a po li ti kai dis kur zus 
esz kö ze it ar ra hasz nál ják, hogy meg fo gal maz zák és le gi ti mál ják a szo ci á lis vi lág egy 
bi zo nyos ví zi ó ját, hogy azu tán asze rint is cse le ked je nek (Bourdieu 1999). Ezért 
Larry Wolff (1994) mun ká ját, to váb bá Bourdieu-nek a szim bo li kus ha ta lom ról és a 
po li ti kai szín tér ről al ko tott el mé le tét hí vom se gít sé gül, ill. a szin tén Bourdieu ál tal 
te rem tett „di-vízió”, va gyis a meg osz tó ví zió3 fo gal mát (vision = lá to más, vízió; 
division = fel osz tás, meg osz tás – a ford.), hogy le tud jam ír ni a „Ke let 
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-Eur ópa”, ill. „Nyu gat-Eur ópa” kö zött hosszú ide je fenn ál ló, egy mást köl csö nö sen 
ki egé szí tő kap cso la tot. Eu ró pa ke le ti és nyu ga ti rész re osz tá sá nak, di-ví zi ó já nak 
ere de té ből és tar tós sá gá ból ki in dul va ezt olyan osz tá lyo zá si rend szer ként fog hat juk 
fel, amely az Eu ró pá nak ne ve zett szo ci á lis vi lág sze re pé nek egy kö zös ér tel me zé sét 
te rem ti meg. Kö vet ke zés kép pen az EU do mi náns po li ti kai sze rep lő i nek szük ség-
sze rű en egy meg osz tott Eu ró pa tör té ne ti konst ruk ci ó já ra kell épí te ni ük, ami kor a 
je len po li ti kai dis kur zus ke re te in be lül meg kí sér lik meg al kot ni Eu ró pa új ví zi ó ját 
(ví zi ó it).

Ta nul má nyom utol só ré szé ben az EU ve ze tő po li ti ku sai ál tal a nyu ga ti hall ga-
tó ság előtt 2000-ben el mon dott több be széd né hány diszkurzív vo ná sá ról adok 
elem zést. Bourdieu el mé le ti ke re te in be lül ma rad va meg ha tá ro zok és ki fej tek 
há rom olyan diszkurzív stra té gi át, ame lye ket e po li ti ku sok Eu ró pá ról al ko tott ví zi-
ó juk meg fo gal ma zá sá ra hasz nál nak, hogy a bő ví tést mint az EU ci vi li zá ci ós kül de-
té sét le gi ti mál ják és elő moz dít sák. Elem zé sem ből az de rül ki, hogy a bő ví tés ről 
fo lyó po li ti kai dis kur zus do mi náns sze rep lői még csak hoz zá sem fog tak Eu ró pa 
szim bo li kus meg osz tá sá nak fel szá mo lá sá hoz, sőt azt ép pen hogy sa ját po li ti kai cél-
ja ik tá mo ga tá sá ra hasz nál ják fel, ami e meg osz tás nagy mér vű ob jek ti vá ci ó já hoz 
ve zet.

Ar ra a diszkurzív szint re össz pon to sít va, ame lyen Eu ró pa (a két Eu ró pa) ezen 
konceptualizációi ki ala kul tak és az idők fo lya mán fenn ma rad tak, sem ar ra nem 
tö rek szem, hogy a tár sa dal mi éle tet a dis kur zus szint jé re re du kál jam, sem azt nem 
ál lí tom, hogy ezen (vagy más) szim bo li kus el me szü le mé nyek nek nem volt sem mi 
ha tá suk a tár sa dal mi va ló ság ra. In kább a kri ti kai dis kur zus azon elem ző it kö ve-
tem, akik a do mi náns dis kur zus, ill. az an nak meg te rem té sé ben részt ve vő té nye-
zők ál tal gya ko rolt he ge mo ni kus ha ta lom tár sa dal mi lag lé nye ges vo ná sa it hang sú-
lyoz zák (Chouliarakit és Fairclough 1999). Ezen fe lül a tár sa dal mi szub jek tu mok 
(vagy azok iden ti tá sa) és a szub jek tu mok ka te gó ri ái kö zöt ti tár sa dal mi kap cso la-
tok a dis kur zu son be lül ala kul nak ki. Eb ből a meg fon to lás ból hang sú lyo zom a 
do mi náns po li ti kai dis kur zus elem zé sé nek fon tos sá gát, hogy meg ért hes sük az 
EU-nak a je lent ke zők höz va ló vi szo nyát, va la mint a nem ze tek fö löt ti ál lam lét re-
ho zá sá nak a bő ví tés ki lá tá sai ál tal moz gás ba ho zott fo lya ma ta it.

Je len mun kám ban azon ban csu pán a do mi náns po li ti kai dis kur zus egyes ki emel-
ke dő sze rep lő i nek ál lás pont ját elem zem. Nem fog lal ko zom a „nyu ga ti” né ző pont-
ok he te ro ge ni tá sá nak té má já val, és olyan kér dé se ket sem tár gya lok, mint pl. a 
do mi náns po li ti kai dis kur zus sal szem be ni el len ál lás stra té gi ái, an nak fo gad ta tá sa, 
vagy akár az el le ne irá nyu ló lé pé sek. A po li ti kai dis kur zus Bour dieu-féle meg kö-
ze lí té se le he tő vé te szi, hogy a diszkurzív stra té gi ák szim bo li kus ha tal mát a je len le-
gi EU-n be lü li és kí vü li hall ga tó ság ra egya ránt ki ha tó té nye ző ként tár gyal jam. Az 
EU ki emel ke dő po li ti ku sa i nak ki je len té se i re össz pon to sít va nem ha gyom fi gyel-
men kí vül an nak le he tő sé gét, hogy lé tez nek össze tett, sőt akár an ta go nisz ti kus 
dis kur zu sok is, és hogy ezek a sze rep lők nek a tár sa dal mi struk tú rá ban, ill. konk ré-
tab ban az eu ró pai po li ti kai kö zeg ben be töl tött sze re pé től függenek. Azt azon ban 
ki hang sú lyo zom, hogy azok a po li ti ku sok, akik nek a be szé de it elem zem, a do mi-
náns po li ti kai dis kur zus meg te rem té sé re al kal mas po zí ci ó ban van nak, ami kor azo-
kat a meg lé vő po li ti kai, gaz da sá gi és szo ci á lis in téz ke dé se ket ma gya ráz zák és iga-
zol ják, ame lyek e dis kur zust el ső sor ban le he tő vé te szik.
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4 Az út le írá so kat, ill. más iro dal mi és mű vé sze ti al ko tá so kat az im pe ri a lis ta dis kur zus egyéb mű fa
ja i nak ne vez het jük.
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Az im pe ri a lis ta dis kur zus fel tét elei

A kö vet ke ző át te kin tés sel azt sze ret ném ki hang sú lyoz ni, hogy a je len le gi bő ví té si 
fo lya ma tot a ke le ti je lent ke zők és az EU kö zöt ti erő egyen súly bi zo nyos hi á nya jel-
lem zi, ami most erő seb ben ér zé kel he tő, mint a ko ráb bi bő ví té sek al kal má val. E szám 
Be ve ze tő jé ben Böröcz ki fej ti, hogy mi vel az EU-nak az a szán dé ka, hogy je len le gi 
ha tá ra it ki ter jessze, az EU-jelenséget nem bel ső né ző pont ból kell ele mez ni, aho-
gyan ez szo ká sos, ha nem az EU-nak a kör nye ző vi lág gal va ló vi szo nyá ra össz pon-
to sít va. Konk ré tab ban:

Az Eu ró pai Unió glo bá lis stra té gi ái, kül vi lág hoz fű ző dő vi szony rend sze re – így a 
„ke le ti bő ví tés” – vizs gá la ta kor te hát már csak emi att is cél sze rű szem előtt tar ta nunk 
két em pi ri kus vá ra ko zást: (1) azt, hogy az EU lét re ho za ta la eset leg egy faj ta glo bá lis 
bi ro da lom épí té si stra té gi á ba il lesz ked het, és (2) hogy az EU-governmentalitás szo-
cio kul tu rális min tá i ban fel-fel buk kan hat nak az egyes ko lo ni á lis és bi ro dal mi tör té nel-
mek a ma guk mé lyen be rög zült egyen lőt len, hi e rar chi kus, ki re kesz tő és ha tal mi 
me cha niz mu sa i val, kü lö nö sen ami e ha ta lom „más ság gal” kap cso la tos jel lem ző it 
il le ti.

Ezek a fel ve té sek irá nyí ta nak ak kor, ami kor az EU bő ví té sé re vo nat ko zó po li ti kai 
dis kur zust ta nul má nyo zom. Az EU-politikusok nyi lat ko za ta it olyan szö veg he lyek-
ként vizs gá lom, ame lyek ben a bi ro dal mi ural mi me cha niz mu sok ma ni fesz tá lód-
nak, és ame lyek ál tal ezek a múlt ban mű köd tek.4

Böröcz a bi ro dal mi rend szert az aláb bi négy el len őr ző me cha niz mus kom bi ná-
ci ó ja ként de fi ni ál ja:

1. egyenlőtlencsere:a gaz da sá gi ja vak tar tós cent ri pe tá lis áram lá sa,
2. kolonialitás:a bi ro da lom po pu lá ci ó i nak kog ni tív fel osz tá sa; me rev, ki re kesz tő 

és le ala cso nyí tó ka te gó ria rend szer lét re ho za ta la,
3. kormányzatiságexport a mo dern ál lam szer ve ze tek fe gyel me ző, szab vá nyo sí tó és 

el len őr ző me cha niz mu sa in ke resz tül, s vé gül
4. geopolitika:mind ez egy hosszú tá vú glo bá lis stra té gi á ba il lesz ke dik, mely nek 

cél ja a köz pon ti ál lam ha tal má nak mi nél na gyobb ki ter jesz té se (Böröcz, e szám Be ve-
ze tő je).

A po li ti kai dis kur zus elem zé se kor az em lí tett el len őr ző me cha niz mu sok nak fő ként 
a má so dik as pek tu sát sze ret ném meg vizs gál ni, és ki sebb mér ték ben azt, hogy 
ho gyan jut ki fe je zés re a bi ro dal mi kont roll har ma dik és ne gye dik as pek tu sa az EU 
leg főbb tiszt ség vi se lő i nek be szé de i ben.

Az Eu ró pai Unió ke le ti bő ví té sé nek fo lya ma tát az EU és a fel vé tel re je lent ke-
zett kö zép- és ke let-eu ró pai ál la mok kö zöt ti kap cso la tok mély re ha tó meg vál to zá sa 
jel lem zi. Az EU az ál tal, hogy spe ci á li san a tíz je lent ke ző szá má ra egy for ma li zált 
fel vé te li pro ce dú rát in téz mé nye sí tett, a ha ta lom mal bí ró ér té ke lő sze re pét fog lal ta 
el, míg az ér té kel tek szá má ra a ha ta lom nél kü li ek sze re pét je löl te ki (Böröcz 2000, 
2001). Az ér té ke lé si pro ce dú ra egé szé nek, ill. azon be lül az EU ér té ke lői sze re pé-
nek le gi ti má lá sa irá nyá ban az egyik el ső szük sé ges lé pés az volt, hogy a je lent ke zők 
„ön ként” en ged je nek be te kin tést az EU-nak gaz da sá gi, po li ti kai és jo gi 
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5 Lásd Böröcz, Ko vács és Kabachnik, ill. Ko vács ta nul má nyát a je len szám ban.
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szfé rá ik ha tal mas is me ret anya gá ba. A fel vé te lü ket ké rő ke le ti or szá gok mind egyi-
ke már ak kor a nyu gat-eu ró pai or szá gok egy lé nye ge sen erő sebb együt te se, az EU 
fel ügye le te alá ke rült, ami kor hi va ta lo san még be sem lé pett. Ily mó don a kö zép- 
és ke let-eu ró pai tár sa dal mak és az EU kö zöt ti kap cso lat egy sa já tos, de alig ha 
pél da nél kül ál ló for mát öl tött. Az EU az ál tal, hogy a je lent ke zők tag ság ra va ló 
ér de mes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra újí tás kép pen kér dő ívek és meg fi gye lé si el já rá sok 
al kal ma zá sát ve zet te be, va ló já ban an nak a nagy gyar ma to sí tó bü rok rá ci á nak a 
ré gi ha gyo má nyát ele ve ní tet te fel, amely „kü lö nö sen az 1860-as évek től kezd ve 
az zal fog la la tos ko dott, hogy az em be re ket és sa já tos sá ga i kat nép szám lá lás ok, fel-
mé ré sek és et nog rá fi ai ki mu ta tá sok ál tal osz tá lyoz za, tranz ak ci ó kat re giszt rál jon, 
te rü le te ket je löl jön ki, szo ká so kat és szab vá nyo sí tó gya kor la to kat ve zes sen be” 
(Cooper és Stoler 1997: 11).

Az országvélemények, az éves országjelentések és egyéb hi va ta los do ku men tu-
mok, ill. a nyil vá nos ság nak szó ló po li ti ku si be szé dek ál tal az EU a po li ti kai dis kur-
zus ban ha tó sá gi ural mi po zí ci ót biz to sí tott ma gá nak, hogy aztán sa ját szak ér tő i nek 
ob jek tív, ra ci o na li zált és tu do má nyos vé le mé nye alap ján dönt se el, ki fe lel meg a 
„nyu ga ti ci vi li zá ció” kri té ri u ma i nak. A do mi náns po li ti kai dis kur zus az EU szá má-
ra a je lent ke ző or szá gok és al ko tó ele me ik5 de fi ni á lá sá ra szol gá ló fó rum má vált, ez 
pe dig az eu ró pai gyar ma to sí tók azon fel mé ré si gya kor la tá hoz ha son lít, amely nek 
„vég össze ge” Stoler és Cooper sze rint „meg ha lad ta az egyes információ fel hasz ná-
lá sok össze gét” (Cooper és Stoler 1997: 11). Ahogy David Scott meg fo gal maz ta, a 
ko lo ni a liz must mint olyat nem csu pán az anya gi ki zsák má nyo lás és a pro fit struk-
tú rá ja ként kell ér tel mez nünk, ha nem egy szer smind „a szer ve zett, meg bíz ha tó 
is me re tek egy olyan struk tú rá ja ként (kép ződ mé nye ként, ar chí vu ma ként) is, amely 
diszkurzív mó don jut hoz zá a gyar ma to sí tot tak kal kap cso la tos »igaz sá gok hoz«” 
(Scott 1999: 12). Ah hoz ha son ló an, aho gyan egyes EU-tagok a múlt ban gyar ma ti 
alá ren delt je i ken ural kod tak, a bő ví tés ről fo lyó je len dis kur zus ban az EU-po li ti-
kusok is ak tí van vesz nek részt az EU fel ügye le te alá tar to zók, a je lent ke zők „meg-
te rem té sé nek” ak tu sá ban. Az inferiorizáció és a meg kü lön böz te tés prak ti kái a 
fel vi lá go so dás ko ra óta olyan fo gal mak ba van nak ágyaz va, mint pl. a ra ci o na liz-
mus, az öko no miz mus és – min de nek előtt – a tu do má nyos ob jek ti vi tás. Amint a 
be szé dek elem zé sé ből ki tű nik majd, ko runk po li ti kai dis kur zu sá ban is mét e fo gal-
mak diszkurzív (va gyis az „igaz ság” össz ha tá sát kel tő) ere jét hasz nál ják fel ar ra, 
hogy az in téz mény nek, ez eset ben az EU-nak – mint a fel vé tel hez szük sé ges 
„mo der ni zá ci ós” fo lya mat sem le ges szem lé lő jé nek és pár tat lan irá nyí tó já nak – 
ér té ke lő (do mi náns) po zí ci ót biz to sít sa nak. A fel vi lá go so dás óta a ra ci o na liz mus 
és a tu do má nyos ob jek ti vi tás nem csu pán na gyobb ha tal mat és le gi ti mi tást nyert a 
tár sa dal mi va ló ság egy min dent át fo gó (és ezért lát szó lag ko he rens) de fi ní ci ó já nak 
lét re ho zá sá ban, de – ami még fon to sabb – ezek to vább ra is a ci vi li zá ció és a bar-
bár ság ana li ti kai el len tét pár já ra szű kí tik le a gon dol ko dást.

Hogy to vább hang sú lyoz zuk a bi ro da lom és a gyar ma to sí tás fo gal má nak fon tos sá-
gát az EU bő ví té si ter vé ben, ki emel het jük, hogy Romano Prodi, az Eu ró pai Bi zott-
ság el nö ke be szé de i ben több ször is hang sú lyoz ta: az Eu ró pai Unió ma az eu-  
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6 Lásd az „Europe’s Renaissance” (Eu ró pa re ne szán sza) c. be szé dét.
7 Lásd pl. Bourdieu (1999: 223) le írá sát ar ról, ho gyan függ a dis kur zus ha té kony sá ga a be szé lő 

ha tal má tól.
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ró pai ci vi li zá ci ót tes te sí ti meg (e be szé dek rész le tes elem zé sét lásd ké sőbb). Az EU 
pro mi nens po li ti ku sai egyet ér te nek ab ban, hogy a bő ví tés az EU-nak új, glo bá lis 
ha tal mi stá tust fog hoz ni. Ezért ide je sze rin tük, hogy az EU el kezd je ér vé nye sí te ni 
glo bá lis ve ze tő sze re pét, va gyis hogy hoz zá lás son a te rü le ti ter jesz ke dés hez, va la mint 
a le en dő te rü le tek la kó i nak – az EU nor má i nak meg fe le lő – ci vi li zá lá sá hoz. Az EU 
ke le ti bő ví té se egye ne sen ar ra ösz tö nöz te Prodit, hogy ki je lent se, Eu ró pa re ne szán-
szá nak kü szö bén áll6, ez pe dig azt je len ti, hogy meg kell gon dol nunk, mit hoz ma gá-
val Eu ró pa – és ő ezen nyil ván va ló an nyu gat-Eu ró pát ér ti – tör té nel mi poggyá szá ban 
(lásd pl. a Be ve ze tő ben).

Az EU-nak a bő ví tést il le tő ob jek tív és nyílt ál lás fog la lá sát ki nyil vá ní tó or szág-
vé lemények és a be szé dek pub li ci tá sa el le né re (vagy ta lán ép pen ami att) az ér té-
ke lé si el já rás a ha ta lom kér dé sét he lye zi elő tér be (leg nyil ván va lób ban ta lán an nak 
gaz da sá gi és po li ti kai for má ját), mi vel enél kül a meg fi gye lé si el já rá so kat és a fel-
vé tel idő pont já nak bi zony ta lan sá gát sem mi lyen ész érv nem tá maszt ja alá. Két ség-
te le nül nem hagy hat juk fi gyel men kí vül azt a tényt, hogy az Eu ró pai Bi zott ság 
tag jai, ill. azok a pro mi nens EU-politikusok, akik az EU vá lasz tói tes tü le té ben 
kép vi se lői sze re pet töl töt tek be, olyan EU-tekintéllyel van nak fel ru ház va, ami 
súlyt ad ne kik és le gi ti mál ja rész vé te lü ket a po li ti kai dis kur zus ban. Az EU-po li ti-
ku sok e nagy te kin té lye mi att a to váb bi dis kur zus le gi tim ala pul szol gál hat azok hoz 
a lé pé sek hez, ame lye ket az EU ezu tán a je lent ke zők irá nyá ban tesz.7

Vé ge ze tül: a Bi zott ság te kin té lye és a koc kán for gó té tek prob le ma ti kus sá te szik 
a Bi zott ság tag jai és hall ga tó sá guk kö zöt ti in for má ció cse re pusz ta kom mu ni ká ció-
kén ti be mu ta tá sát, és elő tér be hoz zák a szim bo li kus ha ta lom kér dé sét. Ha do ku-
men tu ma ik és be szé de ik szö ve gét egyen ran gú, szu ve rén ha tal mak/en ti tá sok kö zöt-
ti egy sze rű in for má ció cse re ként igye kez nénk ke zel ni (Böröcz 2000), ak kor vé gül is 
meg fosz ta nánk őket ér tel mük től és funk ci ó juk tól, s így mi ni ma li zál nánk a po li ti kai 
sze rep lők nek a bő ví té si fo lya mat ban ját szott sze re pét. Ko mo lyan kell ven nünk 
azok nak a ma gas ran gú EU-po li ti ku sok nak az Eu ró pa jö vő jé re vo nat ko zó meg fon-
to lá sa it, akik nem győ zik hang sú lyoz ni a „jö vő Eu ró pá já nak meg for má lá sá ban” 
be töl tött köz pon ti sze re pü ket (lásd Verheugen és Prodi be szé de i nek aláb bi elem-
zé se it). Mel les leg az EU-féle po li ti kai dis kur zus tisz tán kom mu ni ká ci ós kap cso lat-
kén ti ke ze lé se an nak ahis to ri kus meg kö ze lí té sét igé nyel né, amit a múlt ban a nyu-
gat-eu ró pai gyar ma to sí tó rend sze rek fenn tar tá sá ban ha té ko nyan al kal maz tak.

Az EU – dis kur zu sá ban és gya kor la tá ban is meg fo gal ma zó dó – po li ti kai ter ve-
ze té nek ez az is mer te té se azo kat az aláb bi le he tő sé ge ket kí ván ja de monst rál ni, 
ame lyek ál tal az EU diszkurzív esz kö zök kel moz gás ba hoz hat ja és biz to sít hat ja a 
je lent ke ző or szá gok fe let ti bi ro dal mi ura lom és kont roll aláb bi ele me it:

(1) az ál la mok fe let ti szer ke ze tet, amely ke let-Eu ró pát nyu gat-Eu ró pa köz vet len 
el len őr zé se alá ren de li;

(2) az EU te kin té lyét és ha tal mát, amely min den szfé rá ban ér vé nye sül, le gyen 
az gaz da sá gi, po li ti kai vagy szim bo li kus;
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8 Is me re te im sze rint Bourdieu ma ga so ha sem al kal maz ta a szim bo li kus ha ta lom po li ti kai te rü le ten 
va ló be ve té sé ről szó ló el mé le tét az EU po li ti kai dis kur zu sá ra. A po li ti kai dis kur zus elem zé sé nek 
egyet len olyan pél dá ját sem ta lál tam, amely exp li cit mó don al kal maz ná/vizs gál ná a Bourdieu ál tal 
meg fo gal ma zott té zi se ket.
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(3) a je lent ke zők egyet ér tés ét az ér té ke lé si el já rás sal; és
(4) a hi e rar chi ku san fel osz tott Eu ró pa ko ráb ban is lé te zett kul tu rá lis konst ruk-

ci ó ját (men tá lis tér kép ét).
Bár az EU je len le gi ex pan zi ós ter ve ze te előtt „ke let-Eu ró pa fo gal má hoz so ha-

sem ta padt a Ke let meg kü lön böz te tő »más sá ga«” (Wolff 1994: 358), meg íté lé sem 
sze rint az EU ke le ti bő ví té sé nek fo lya ma ta ál tal lét re ho zott gya kor la ti és disz kur-
zív tet tek egya ránt ar ra utal nak, hogy az EU tiszt ség vi se lői olyan ha tal mi po zí ci ó-
ban van nak, amely ből Eu ró pa hi e rar chi kus ví zi ó ját fo gal maz hat ják meg.

Aklasszifikációsrendszerekszimbolikushatalma

Bourdieu ér ve lé se sze rint a po li ti kai dis kur zus ban a be szé lő ál tal gya ko rolt ha ta-
lom köz pon ti je len tő sé gű bár mely po li ti kai ter ve zet meg ér té sé ben – kü lö nö sen egy 
ilyen lép té kű ter ve zet nél –, mi vel a po li ti kai sze rep lők a po li ti kai dis kur zust a szo-
ci á lis vi lág egy konk rét ví zi ó já nak meg ha tá ro zá sá ra hasz nál ják fel, amely le he tő vé 
te szi majd, hogy ezen elő re meg al ko tott re a li tás alap ján lép je nek fel, de le gi tim 
mó don (Bourdieu 1999)8. A mi ese tünk ben a bő ví tés ről fo lyó dis kur zust lét re ho zó 
ma gas ran gú EU-politikusok po zí ci ó ja jel le gé nél fog va ma gá ban hor doz za egy 
olyan szim bo li kus ha ta lom gya kor lá sát, ame lyet Bourdieu úgy de fi ni ál, mint egy-
faj ta vi lág szem lé let be széd ál ta li rá eről te té sét má sok ra. Más szó val: ami kor a 
be szá mo ló val ta lál ko zunk, ak kor – csak úgy, mint a hall ga tó ság gal – ve lünk is meg-
kí sér lik, hogy a szo ci á lis vi lág struk tú rá já ról al ko tott ér tel me zé sün ket át ala kít sák 
vagy kon zer vál ják. Az, aho gyan kelet-közép-Európa or szá ga i nak be vo ná sát tá lal-
ják, vi lá go san mu tat ja, hogy ala po san szem ügy re kell ven nünk, mi lyen elő re meg-
adott Eu ró pa-ví zió alap ján lép nek fel az EU tiszt ség vi se lői. Ez pe dig Eu ró pa nyu-
gat-Eu ró pá ra és ke let-Eu ró pá ra va ló di-ví zi ó ja (hogy Bourdieu ki fe je zé sé vel 
él jünk, lásd a 3. láb jegy ze tet), amely fo gal mak a fel vi lá go so dás ko rá ban szü let tek 
– mint „egy mást ki egé szí tő fe lek” – és úgy ma rad tak fenn a ké sőb bi ek ben is (Wolff 
1994: 360). Ahogy Wolff ír ja, „a »ci vi li zá ció« fej lő dő ben lé vő esz mé je fon tos sze-
re pet ját szott e fo gal mak lét re jöt té nek fo lya ma tá ban, és ez je len tet te azt a leg fon-
to sabb fi lo zó fi ai hi vat ko zást, amely nek alap ján ke let-Eu ró pát ha tá ro zot tan alá ren-
delt hely zet be le het hoz ni” (uo.). Ke let- és nyu gat-Eu ró pa egyet len, nem ze tek 
fö lött ál ló po li ti kai en ti tás sá va ló egye sí té sé nek öt le te lát szó lag le he tő sé get nyújt-
hat az e fo gal mak mö gött meg hú zó dó alá ren delt sé gi/fö lé ren delt sé gi meg kü lön-
böz te tés át ala kí tá sá ra. Azok a kö rül mé nyek azon ban, ame lyek kö zött az EU bő ví-
té se vég be megy – aho gyan fen tebb már vá zol tam –, e fo gal mak egy mást ki egé szí tő 
ter mé sze té re igye kez nek épí te ni, na gyon ha son ló an azok hoz a kö rül mé nyek hez, 
ame lyek ere de ti leg lét re hoz ták őket.

Wolff sze rint „Ke let-Eu ró pa” fo gal má nak to vább élé sé hez, ill. az ala cso nyabb-
rendűség vál to zat la nul hoz zá ta pa dó mel lék ér tel mé hez nagy ban hoz zá já rult, hogy 
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9 Eu ró pa szim bo li kus di-ví zi ó ját én a va ló ság tár sa dal mi szer ve ze té ről al ko tott fel fo gás ré szé nek, 
egy, a do mi náns po li ti kai dis kur zus meg te rem tő i nek ha bi tu sá hoz tar to zó be ál lí tott ság nak te kin tem 
(lásd még Bourdieu 1990). Ezért nem vizs gá lom, hogy va jon e po li ti ku sok diszkur zív gya kor la tuk ban 
tu da to san és ra ci o ná li san vá lasz ta nak-e.
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da cá ra azok nak a kü lön bö ző fi lo zó fi ai és föld raj zi po zí ci ók nak, ame lyek ből a 
je len le gi bő ví tést meg elő ző po li ti kai dis kur zus ban a di-ví zió (re) konst ru á ló dik, 
ke let-Eu ró pa – mint az elem zé sek és elő írá sok tár gya – alá ren delt hely zet ben 
ma radt. Mi több, a „Nyu gat-Eur ópa” és „Ke let-Eur ópa” meg kü lön böz te tés 
to vább élé se, ill. a tár sa dal mi rend szer szer ve ze ti fel fo gá sá ban és fenn tar tá sá ban 
ér zé kel he tő szim bo li kus ha tal ma an nak a tény nek kö szön he tő, hogy ezek a ki ta-
lált, majd új ra meg új ra fel fe de zett rep re zen tá ci ók a „té nyek és fik ci ók” hal ma zá ra 
épül nek (Wolff 1994: 356). Va gyis az e fo gal ma kat ma guk ba sű rí tő szim bo li kus 
tu laj don ságok mind ig is az anya gi for rá sok ob jek tív el osz tá sá hoz iga zod tak. A 
té nyek és fik ci ók e kom bi ná ci ó ja alap ve tő fon tos sá gú an nak meg ér té sé ben, hogy a 
ke let- és nyu gat-eu ró pa i ak egya ránt mi ért tart ják a di-ví zi ót „ér tel mes do log nak”, 
és mi ért internalizálják (Böröcz 2000). Az, hogy ezt az osz tá lyo zá si sé mát „si ke re-
sen” hoz zá iga zí tot ták Eu ró pa kü lön fé le ob jek tív fel osz tá sa i hoz (ame lyek kö zül a 
leg utób bi a „vas füg göny” volt), to vább hang sú lyoz za azt a szim bo li kus ha tal mat, 
amely ál tal e sé ma a tár sa dal mi va ló ság egy internalizált és „ér te lem mel bí ró” rep-
re zen tá ci ó já vá vál ha tott. Böröcz ok fej té se sze rint a leg fon to sabb az, hogy „a II. 
vi lág há bo rú után kö zel öt ven éven át »Ke let-Eu róp át« és az államszocialista töm-
böt a hi deg há bo rú leg főbb el len ző je ként tar tot ták szá mon, és a nyu gat-eu ró pai 
iden ti tás iga zi aszim met ri kus el len fo gal ma ként kép zel ték el” (Böröcz 2000: 859).

Fi gye lem be vé ve, hogy az országvélemények, az országjelentések és a be szé dek a 
nyu ga ti hall ga tó ság szá má ra íród tak (lásd fő ként Böröcz 2000), na gyon fon tos, hogy 
a dis kur zus ha tal mát il le tő en Bourdieu ér ve lé sét kö ves sük. Ő azt ál lít ja, hogy a po li-
ti kai dis kur zus ha tal mát (ter mé sze te sen nem egé szen, de je len tős mér ték ben) az 
ha tá roz za meg, hogy az erős cso port mennyi re tud ja a dis kur zus ban mél tat ni ön ma-
gát, és meg ta lál ni ben ne a mó dot sa ját ér de kei ki fe je zé sé re (Bourdieu 1999: 188). 
Az ef faj ta diszkurzív lé pé sek re pél da az is, hogy az aláb bi ak ban elem zett, el ső sor-
ban a nyu gat-eu ró pai hall ga tó sá got meg cél zó be szé dek nyu gat-Eu ró pát Eu ró pa – 
sőt a vi lág – fel sőbb ren dű ré sze ként mu tat ják be, és a bő ví té si fo lya mat ban ve ze tő 
(ci vi li zá ló) sze re pet tu laj do ní ta nak ne ki. Ami a ja va solt po li ti kai in téz ke dé sek nek a 
leg ke vés bé erős cso port ál ta li el fo ga dá sát il le ti, Bourdieu ki fej ti, hogy azok a szlo-
ge nek és moz gó sí tó esz mék, ame lyek az ural ko dó, ill. az uralt cso por tok ál tal egya-
ránt könnyen el fo gad ha tók, a hát tér ben meg hú zó dó ha tal mi vi szo nyo kat oly mér-
ték ben ké pe sek lep lez ni, hogy azok az utób bi cso port szá má ra is el fo gad ha tók nak 
tűn je nek. Mi vel a po li ti kai dis kur zus nak meg van az a sa já tos sá ga, hogy túl sá go san 
le egy sze rű sí ti és ka te go ri zál ja a tár sa dal mi va ló sá got, Bourdieu nyo mán ki je lent-
het jük, hogy Eu ró pa szim bo li kus di-ví zi ó ja mint osz tá lyo zá si rend szer elég erős 
ah hoz, hogy to vább ra is az EU po li ti kai dis kur zu sán be lül mű köd jön, nem csu pán 
a va ló ság szer ve ző esz kö ze ként, de az azt al ko tó erő vi szo nyo kat szer ve ző és lep le ző 
esz köz ként is.9 Kö vet ke zés kép pen a „Nyu gat-Euró pa” és „Ke let-Eur ópa” fo ga lom 
ha tal ma így könnyen fel is mer he tő, és az én fel épí té sé nek ha té kony szim bo li kus esz-
kö zé ül szol gál, a má sok fe let ti ura lom pe dig azt a gon do la - 
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10 Az Eu ró pa jö vő jé ről foly ta tott nyil vá nos vi ta meg nyi tá sá ról 2001. már ci us 6-án ad tak ki hi va ta-
los köz le ményt. <http://europa.eu.int/fu tu rum/>

„A vi ta, amely a ter vek sze rint 2004-ig fog tar ta ni, a vi ta fó ru mo kon és az interneten ke resz tül szo-
ro san be von ja majd a po li ti kai, üz le ti és tu do má nyos kö rö ket csak úgy, mint a ci vil tár sa dal mat és a 
köz vé le ményt, hogy a le he tő leg több vé le ményt össze gyűjt se, ami be a je lent ke ző or szá go kat is be fog-
ják von ni. Hogy e nagy sza bá sú pár be széd kez de tét je lez zék, Persson úr, Verhofstadt úr, Fontaine 
asszony és Prodi úr kö zös köz le ményt ad tak ki, amely ben vi tát kez de mé nyez nek Eu ró pa jö vő be ni 
fej lő dé sé ről. Azt is kö zöl ték, hogy a <fu tu rum>-nak ol dalt nyi tot tak az interneten, amely egész Eu ró-
pá ban egy ka pu ként fog mű köd ni, ez zel a polg árok rész vé tel ét is le he tő vé te szi majd a kü lön fé le vi ta-
fó ru mo kon ke resz tül, ame lye ket az Eu ró pa jö vő jét il le tő kulcs fon tos sá gú kér dé sek ben ren dez.”

Az aláb bi idé ze tet Göran Perssonnak, a Ta nács so ros el nö ké nek és Svéd or szág mi nisz ter el nök ének 
a kö zös köz le mény hez fű zött gon do la ta i ból vet tem: „Egy má sik, Nizzában ki adott köz le mény azon ban 
ki mond ja, hogy meg ál la po dás szü le tett, mely sze rint né hány év múl va to váb bi re form ra lesz szük ség, 
és 2004-ben új kon fe ren ci át kell össze hív ni. Ugya nak kor vi lá go san ki mond ták, hogy ek kor a re form-
nak olyan ala pon kell meg va ló sul nia, amely iga zi hang súlyt he lyez Eu ró pa pol gá ra i nak va ló di aka ra-
tá ra” (ki eme lés tő lem).
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tot vált ja ki, hogy az EU ke le ti irá nyú bő ví té sé nek össze füg gé sé ben ez a szim bo li kus 
di-ví zió esz köz le het ah hoz, hogy e ki ala ku ló ban lé vő mul ti na ci o ná lis po li ti kai en ti-
tást egy bel ső ha tal mi cent rum ból és egy pe ri fé ri á ból ál ló bi ro da lom ként konst ru ál-
juk meg. Az Eu ró pa két rész re osz tá sát, szim bo li kus di-ví zi ó ját tük rö ző fo gal mak 
ál tal hor do zott fel sőbb- és al sóbb ren dű ség meg kü lön böz te tő vo ná sai ki eme lik, 
mi lyen alap ve tő en ha son lít az utób bi konst ruk ció a bi ro dal mi dis kur zus nak a nyu-
ga ti ha tal mak ál tal a múlt ban hasz nált szim bo li kus esz kö ze i hez.

A be szé dek elem zé se

Böröcz Jó zsef (2000, 2001), Ko vács Me lin da és Peter Kabachnik (a je len szám-
ban), va la mint Ko vács Me lin da (ugya nitt) rá mu tat tak, hogy az országvé le mé nyek 
és a fej lő dést nyo mon kö ve tő országjelentések min den egyes je lent ke ző ről egy 
szab vá nyo sí tott és le egy sze rű sí tett ké pet ala kí ta nak ki. Az ő ku ta tá si ered mé nye-
ik ből vett in for má ci ók alap ján vé gez tem el az EU ma gas ran gú tiszt ség vi se lői ál tal 
2000-ben nyil vá no san el mon dott be szé dek elem zé sét. E be szé dek – nem úgy, mint 
a je lent ke zők ről írt országvélemények és ország je len tések – olyan diszkurzív szín-
te ret al kot nak, ahol az EU be mu ta tá sa a köz pon ti és exp li cit té ma. Az Eu ró pa 
jö vő jé nek szen telt be szé de ket vá lasz tot tam ki, mert ezek óha tat la nul fog lal koz nak 
a je lent ke ző or szá gok kal, és ez ál tal egy át fo góbb és nyíl tan meg fo gal ma zott Eu ró-
pa-ví zi ót ad nak. Ami ó ta Joschka Fischer 2000. má jus 12-én Ber lin ben elő ször 
be szélt az Eu ró pa jövőjéért ér zett ag go dal má ról, az óta mind ez a ma gas szin tű 
eu ró pai meg be szé lé sek kö zép pont já ba ke rült. A há rom má sik po li ti kus – Chirac, 
Prodi és Verheugen – ál tal el mon dott be szé dek rá vi lá gí ta nak, mennyi re köz pon ti 
he lyen áll e té ma a bő ví tés sel kap cso la tos je len le gi po li ti kai vi ták ban.10

Nem be csül het jük le azt a stra té gi ai fon tos sá got, ame lyet az EU po li ti kai ter ve-
ze te szem pont já ból a kö zös kul tu rá lis iden ti tás nak tu laj do ní ta nak, mi vel azt mind-
egyik ál ta lam elem zett be széd egya ránt hang sú lyoz za. A kér dés azon ban az, hogy 
a kö zös eu ró pai iden ti tást mi lyen imp li cit el len pont tal szem ben épít jük fel, és hogy 
ez ho gyan fogl al ja ma gá ban a nyu gat-eu ró pa i ság fo gal mát. Ezért a fen tebb 
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11 A tel jes bib li og rá fi át és a webkapcsolatokat lásd a „Hi vat ko zott iro da lom”-ban. Azt is ki kell 
hang sú lyoz nom, hogy Joschka Fischer né met kül ügy mi nisz ter be szé dét más képp kell ke zel nünk, mint 
a töb bi e két, mi vel ő so ha sem kép vi sel te az EU vá lasz tói tes tü le té nek egé szét. Jacques Chirac be szé dét 
hi va ta lo san „az EU fran cia el nök sé ge alatt ki bo csá tott egyik leg fon to sabb do ku men tum”-ként tart ják 
szá mon. <http://www.presidence-europe.fr/pfue/static/ acces5.htm> (2001. már ci us).
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 vá zolt ér ve lés fé nyé ben en gem kü lö nö sen an nak vizs gá la ta ér de kel, hogy va jon a 
be szé dek ben meg fo gal ma zott Eu ró pa-ví zió struk tu rált ví zió-e; ha igen, az va jon 
Eu ró pa év szá za dos ke le ti és nyu ga ti rész re va ló di-ví zi ó já ra épül-e, és ha igen, 
ak kor ho gyan.

E ku ta tá si kér dé sek meg kö ze lí té sé re nyolc be szé det vá lasz tot tam ki, szer ző ik: 
Romano Prodi (az EU Bi zott ság el nö ke), Günter Verheugen (a bő ví tés EU-biz to-
sa), Jacques Chirac (a Fran cia Köz tár sa ság el nö ke) és Joschka Fischer (né met 
kül ügy mi nisz ter).11 Há rom diszkurzív stra té gi át kü lön böz te tek meg, ame lye ket e 
po li ti ku sok al kal maz nak an nak ér de ké ben, hogy a bő ví té si ter ve ze tet elő moz dít-
sák és le gi ti mál ják, ill. hogy a jö vő be ni (bő ví tett) po li ti kai en ti tás ban egyi de jű leg 
meg őriz zék az EU je len le gi tag ál la ma i nak do mi nan ci á ját. E há rom stra té gia:

1. an nak az Eu ró pát ket té vá lasz tó, is me rős vo nal nak az is mé telt meg hú zá sa, 
amely antitetikus ér te lem ben köz vet len meg fe le lő je a hi deg há bo rú ál tal ke le ti és 
nyu ga ti rész re osz tott Eu ró pát át sze lő vo nal nak;

2. a szim bo li kus di-ví zi ó nak a re la tív gaz da sá gi és po li ti kai fej lett ség bi zo nyos 
ob jek tív in di ká to ra i val va ló in dok lá sa, és ez ál tal a je lent ke ző ál la mok – egy gaz da-
sá gi lag és po li ti ka i lag in sta bil, a je len le gi EU-hoz vi szo nyít va pe dig vég képp – ala-
cso nyabb ren dű cso port nak te kin té se; va la mint

3. a je lent ke zők kul tu rá li san ala cso nyabb ren dű nek te kin té se az ál tal, hogy 
„Nyug at-Eu ró pa” fo gal mát „Eu ró pa” fo gal má val he lyet te sí tik be, és ez zel ki re-
kesz tik a je lent ke ző ket az eu ró pa i ság ból.

Te kin tet tel az el ső két diszkurzív stra té gia együt te sé nek po ten ci á lis szim bo li kus 
ha tal má ra (mi vel ezek mind ig együtt je len nek meg), azt ál la pí tot tam meg, hogy 
Eu ró pa újabb di-ví zi ó ja most is ab ban a szel lem ben megy vég be, amely lét re hoz ta 
és az idők so rán fenn tar tot ta. Ez azt je len ti, hogy a meg kü lön böz te tés a „té nyek és 
fik ci ók” sze lek tív cso por to sí tá sa ál tal ala kul ki: a re la tív gaz da sá gi és po li ti kai fej-
lett ség mo dern in di ká to rai és a hi deg há bo rú ideo ló gi ai el me szü le mé nyei alap ján. 
Más szó val, Bourdieu el mé le te sze rint a mód, aho gyan a po li ti kai dis kur zus ha tal-
mát ér vé nye sí ti, azon té nyek kom bi ná ci ó já tól függ, ame lyek az ob jek ti vi tás ere jét 
hor doz zák, ill. azon tisz tán ideo ló gi ai el me szü le mé nyek től, ame lyek ren del kez nek 
a fel is me rés, va la mint az internalizált szlo ge nek moz gó sí tó ere jé vel. Két ség te len, 
hogy e két diszkurzív meg ol dás nél kül az EU na gyon ne he zen tud na bár mi lyen 
ér vet fel hoz ni az alá ren delt or szá gok – ese tünk ben a je lent ke zők – kul tu rá lis/ci vi-
li zá ci ós ala cso nyabbrendűségét il le tő en.

Exp li cit hi vat ko zás a „di ví zi ó ra”

A diszkurzív stra té gi ák, ame lyek kel a po li ti kai sze rep lők a je len bi zo nyos köl csö-
nös füg gő sé ge it és ho má lyos sá gát ke ze lik, gyak ran hi vat koz nak a jö vő re vagy a 
múlt ra (Bourdieu 1999: 234–235). Eb ben a rész ben az olyan exp li cit hi vat ko zá sok-
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ra össz pon to sí tok, ame lyek „a múlt vissza me nő le ges re konst ruk ci ó ját al kal maz zák 
a je len […] és kü lö nö sen a jö vő igé nye i hez iga zít va, a hoz zá kap cso ló dó kre a tív 
elő re lá tás sal…” (uo.). Be szé de i ben mind a négy po li ti kus exp li cit mó don el is me ri 
Eu ró pa hi deg há bo rús fel osz tá sát és/vagy azo kat a le het sé ges for má kat, ame lye ket 
ez a fel osz tás a jö vő ben ered mé nyez het. Eu ró pa múlt be li fel osz tá sá nak idő ke re te-
it kü lön fé le kép pen ha tá roz zák meg. Fischer pl. azt ál lít ja, hogy ez „50 évig állt 
fenn”, és „Eu ró pá ban, ill. Né me tor szág ban 1989–90-ben, a szov jet bi ro da lom 
össze om lá sát kö ve tő en ért vé get”. Chirac ha son ló idő ke ret ben gon dol ko dik, mi vel 
ki je len ti, hogy a fel osz tás ak kor szűnt meg, ami kor „kon ti nen sünk új ra egye sült”. 
Hogy Eu ró pa múlt be li di-ví zi ó já nak e Chiracra és Fischerre jel lem ző rö vid lá tó és 
monokauzális meg kö ze lí té se mi lyen hely te len, az erő tel je sen kitűnik pl. Larry 
Wolff (1995) és Adam Burgess (1997) mun ká i ból, de hi vat koz ha tunk Günter 
Verheugen egyik be szé dé ben tett ki je len té sé re is:

Eu ró pa fel osz tá sa mind ig is mes ter sé ges volt. A 19. szá zad li be rá lis for ra dal ma i nak 
bu ká sa, az Eu ró pa ál tal a 20. szá zad ban el szen ve dett pusz tí tó há bo rúk és a kom mu-
nis ta rend sze rek két, egy más tól el kü lö nült Eu ró pát hoz tak lét re, ame lye ket most 
egye sí te nünk kell (Verheugen 2000. ápr. 4–6.).12

Amint az idé zet ből is ki tű nik, Verheugen szem lé le te egé szen más, mint Chiracé és 
Fischeré, mi vel ő ér zé ke li e fel osz tás kon ti nuus és ki agyalt jel le gét. Ő hosszabb 
tör té ne ti át te kin tés ben tárgy al ja: a 19. szá zad tól be szél ró la, ez zel te hát el is me ri, 
hogy már a szov jet bi ro da lom előtt is lé te zett. Verheugen egy szer smind más sze-
rep lő ket is meg ne vez, akik e fel osz tá sért a szov jet be fo lyás mel lett fe le lő sek vol tak, 
míg Fischer és Chirac ezt te kin ti az Eu ró pa fel osz tá sá ért fe le lős egyet len „tör té-
nel mi erő nek”. Mi több, Verheugen sze mé ben e fel osz tás a hi deg há bo rú vé gé vel, 
el len fél hi á nyá ban sem szűnt meg; meg szű né sét a bő ví tés ál tal „kell” el ér ni. Hogy 
Verheugen el kép ze lé se sze rint a bő ví tés mi lyen for má ban fog ja meg te rem te ni az 
egy sé get, ar ról majd ké sőbb lesz szó.

Chirac sza va i val él ve, a fel osz tás fel tár ta a Nyu gat „ra gyo gó si ke rét”, és kö vet-
ke zés kép pen a Ke let „to ta li tá ri us rend sze ré nek” csőd jét. Az ilyen jel lem zés mint 
diszkurzív stra té gia több ok ból is igen ha té kony le het Eu ró pa fel osz tá sá nak tár gyia-
sí tá sá ban:

• szem be ál lít ja az EU-tagállamokat és a je lent ke ző or szá go kat;
• a kon ti nens tör té nel mé re va ló egyet len uta lás ként in kább a kü lönb sé ge ket, mint a 

kö zös vo ná so kat hang sú lyoz za ki;
• a hi deg há bo rús pro pa gan da ki fe je zé se i vel él, amely ben a nyu ga ti hall ga tó ság könnyen 

rá is mer het ar ra a jel leg ze tes mód ra, aho gyan sa ját iden ti tá sát ér tel mez te, leg aláb bis 
az el múlt 50 év so rán;

• el tö röl min den sze re pet (a köz pon ti ról nem is be szél ve), ame lyet a Nyu gat ját szott 
Eu ró pa múlt be li fel osz tá sá nak el gon do lá sá ban és fenn tar tá sá ban, és ez ál tal ele ve 
ki zár min den ar ra vo nat ko zó kér dést, hogy e fel osz tást ta lán nem is tö röl ték el, 
ha nem a bő ví tés ke re tei kö zött va ló já ban to vább él;

• el kö dö sí ti a töm bö kön be lü li kü lönb sé ge ket; és ez ál tal
• ele ve ki zár ja, hogy a töm bök kö zött bár mi fé le ha son ló sá got fe dez hes sünk fel.
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Chirac és Fischer be szé de i ben a fel osz tás ugya nab ban a hi deg há bo rús pro pa-
gan dá ra jel lem ző szó hasz ná lat ban je le nik meg, amely a ke let-eu ró pai, ill. nyu gat-
eu ró pai iden ti tást mint két va ló di an ti té zist lét re hoz ta. Az EU-tagállamok és a 
je lent ke zők tör té nel mi örök sé gé nek ez a faj ta jel lem zé se a je len bő ví té si fo lya mat 
ma gya rá za tá nak alap já ul, ill. a jö vő be ni, hi e rar chi ku san struk tu rált EU ví zi ó já nak 
meg al ko tá sá ra és iga zo lá sá ra szol gál. Chirac és Fischer egya ránt az zal a kér dés fel-
te vés sel foly tat ja, hogy mit je lent Eu ró pa a bő ví tés táv la tá ban, vég ső so ron mint egy 
fe nye ge tés ként je le nít ve meg az EU bő ví té sét. Hossza san el időz nek az „egye sí tés 
öt le té nek” ere de tén és szer ző jé nek ki lé tén, hogy az EU-tervezet ki vi te le zé sé ben 
Fran cia or szág és Né met or szág exk lu zív sze re pét, és ez ál tal az egész Eu ró pa-el gon-
do lás fö löt ti vég ső ren del ke zé si jo gát bi zony gas sák. Ha – a múlt ta pasz ta la tai ra 
ala poz va – Fran ci a or szág nak és Né me tor szág nak bi zony gat nia kell azt a jo gát, 
hogy a ki bő ví tett EU-n be lül „út tö rő” cso por tot al kos son, és to vább ra is meg kell 
ha tá roz nia az Unió irány vo na lát és fej lő dé sét, ak kor – ezek sze rint – az újon nan 
csat la ko zók tól azt kell el vár ni uk, hogy a ké sőn jö vők periferiális sze re pét játsszák.

Az EUpolitikusok ér té ke lé se a tag or szág ok és a je lent ke zők 
egy más hoz vi szo nyí tott gaz da sá gi és po li ti kai fej lett sé gé ről 

a bő ví tés ről fo lyó po li ti kai dis kur zus ban

Ahogy az országvéleményekben és országjelentésekben, a je lent ke zők a be szé dek-
ben is az EU gaz da sá gi és po li ti kai fej lő dé se elem zé se i nek tár gya ként je len nek 
meg. Verheugen pl. egy, az USA-ban el mon dott be szé dé ben („Shaping a New 
Europe…”) az ak tu á lis je lent ke ző ket né pes sé gük, kom mu nis ta múlt juk, je len le gi 
GDP-jük és inf lá ci ós rá tá juk mu ta tó i val jel lem zi. A gaz da sá gi fej lő dés két utób bi 
mu ta tó ja „az Unió és a tag je löl tek kö zöt ti ha tal mas gaz da sá gi sza ka dé kot” hi va tott 
de monst rál ni (Verheugen, uo.). Ez a faj ta ér té ke lés az egyes je lent ke zők egyé ni 
gaz da sá gi fej lett ség ét az Unió egy „át la gos” (nem konk rét, ha nem ide a li zált) tag-
ál la má é val ha son lít ja össze. Mon da nunk sem kell, hogy ez a je len le gi EU-tag ál la-
mok kö zöt ti és azo kon be lü li gaz da sá gi fej lő dés be li kü lönb sé gek lep le zé sét szol-
gál ja. Ele ve ki zár ja an nak fi gye lem be vé tel ét is, hogy a je len tős és ér té kel he tő tár-
sa dal mi fej lő dés több fé le, és mi nő sé gi leg el té rő mó do kon me het vég be, ez zel 
pe dig azt jel zi, hogy a tár sa dal mi gya kor lat sok fé le ség ének ér té ke lé sét tel jes mér-
ték ben el uta sít ja. Ez a diszkurzív stra té gia azért szük sé ges, mert a je lent ke zők 
gaz da sá gi lag in sta bil és el ma ra dott országokkénti ke ze lé se ta lán a leg ha té ko nyabb 
esz köz ar ra, hogy a bő ví té si fo lya mat sa já tos ter mé sze tét, ill. az egyes je lent ke zők 
fel vé te lé nél al kal ma zott spe ci á lis in téz ke dé se ket le gi ti mál has sák. Ezt a meg kö ze-
lí tést erő sí ti meg po li ti kai fej lett ség ük ha son ló ér té ke lé se is, amely ről az aláb bi ak-
ban lesz szó.

Egyet len ma gas ran gú EU-politikus sem mu lasz tot ta el az al kal mat, hogy be szé-
de i ben ki hang sú lyoz za: az EU-hoz va ló csat la ko zás ki lá tá sai dön tő sze re pet ját sza-
nak a ke let-eu ró pai je lent ke zők re form fo lya ma ta i ban. Ez zel ar ra akar tak cé loz ni, 
hogy a volt szo ci a lis ta or szá gok nak a de mok ra ti kus re for mok meg va ló sí tá sá ban 
mo ti vá ci ó ra és út mu ta tás ra van szük sé gük. Ez to vább táp lál ja azt az ál ta lá no san 
el ter jedt meg győ ző dést is, hogy a fel vé tel idő pont ját bi zony ta lan ság ban kell tar ta-
ni, mert en nek pon tos is me re te gá tol hat ja az érin tett or szá go kat a re form fo lya mat 
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vég hez vi tel ében. Verheugen pl. úgy ál lít ja szembe a vi rág zó nyu gat-Eu ró pát a sze-
gény ke let-Eu ró pá val, mint ha utób bi sa ját ere jé ből nem len ne ké pes fenn tar ta ni a 
gaz da sá gi és po li ti kai fej lő dést (Verheugen: Enlarge ment…). Ér té sünk re ad ja, 
hogy az EU ígé re te és fel ügye le te nél kül a je lent ke zők nagy va ló szí nű ség gel 
„ká osz ba” és „sze gény ség be” süllyed né nek. Nem két sé ges, hogy a volt szo ci a lis ta 
or szá gok po li ti kai és gaz da sá gi in téz mé nyei mély re ha tó át ala ku lá son men nek 
ke resz tül, a „ká osz” és a „sze gény ség” sza vak hasz ná la ta azon ban olyan sú lyos, 
hogy éle sen el ha tá rol ja őket az EU tag ál la ma i tól. Ez is mét ki nyi lat koz ta tás sze rű 
ta ga dá sa an nak, hogy ezek az át ala ku lá sok ha té ko nyan, sui generis si ker re vi he tők 
len né nek.

A Nyu gat sze re pe a je lent ke ző or szá gok re form fo lya ma ta i ban erős hang súlyt 
kap Verheugen be szé dé ben. Az aláb bi idé zet ben nyo mon kö vet he tők fen tebb tár-
gyalt ki je len té sei. Fi gyel jük meg: egyi de jű leg ál lít ja azt, hogy a je lent ke zők má ris 
– az az nem EU-tagként – „sta bil de mok ra ti kus rend sze re ket” hoz tak lét re, ill. azt, 
hogy ezek fenn tar tá sá hoz szük sé gük van az EU-tagságra!

Tö ké le te sen meg va gyok győ ződ ve ar ról, hogy az eu ró pai in teg rá ció ki lá tá sai nél kül 
kö zép- és ke let-Eu ró pa or szá gai nem let tek vol na ké pe sek ilyen gyor san vagy ilyen 
si ke re sen le bo nyo lí ta ni az át ala kí tás fo lya ma tát. A bő ví té si fo lya mat ban érin tett 
or szá gok nak má ris sta bil de mok ra ti kus rend sze rük van. Ez a na gyon rö vid idő alatt 
el ért tel je sít mény ezen or szá gok la kó i nak ér de me, akik nek volt bá tor sá guk ah hoz, 
hogy le ráz zák a bü rok ra ti kus ve ze tést és az ál la mi lag irá nyí tott gaz da sá got, és nyi tott 
tár sa dal mat, mo dern de mok rá ci át és va ló di pi ac gaz da sá got hoz za nak lét re. Az igaz-
ság hoz azon ban az is hoz zá tar to zik, hogy ezt rész ben azért tet ték, mert a vár ha tó 
EU-tagság a szo li da ri tás, egy biz tos po li ti kai és gaz da sá gi rév be ju tás re mé nyé vel töl-
töt te el őket (Verheugen: Enlargement…).

E ki je len tés utol só ré szé ből csak úgy árad a lep le zet len ön elé gült ség: az EU te hát 
nem ke ve sebb, mint „biz tos po li ti kai és gaz da sá gi rév”. Az EU ef faj ta jel lem zé se 
megint csak drasz ti ku san, mint két cso por tot ál lít ja szem be az EU-tagállamokat és 
a je lent ke ző ket. Ez rá adá sul le he tő vé te szi, hogy az EU-politikusok sa ját, az EU 
ki ala kí tá sá ban si ke re sen be töl tött sze re pü ket bi zony gat has sák, és iga zol has sák 
jo gu kat a ke let-Eu ró pa po li ti kai és gaz da sá gi fej lő dé sé be va ló be avat ko zás hoz 
(vagy an nak ál ta luk vég zett fel ügye let éhez).

Eu ró pa fel osz tá sá nak re konst ruk ci ó ja ez ál tal oly mó don zaj lik, amely a „Ke let-
Eur ópa” és „Nyu gat-Eur ópa” fo gal mak egy mást ki egé szí tő ter mé sze tét idé zi. 
Joschka Fischer Verheugenhez csat la koz va le szö ge zi, hogy az EU kont roll ja nél kül 
ke let-kö zép-Eu ró pa or szá gai to vább tá mo gat nák „a ré gi egyen sú lyi rend szert, 
an nak foly ta tó dó nem ze ti ori en tá ci ó já val, ko a lí ci ós kény sze re i vel, ha gyo má nyos, 
ér de kek ve zé rel te po li ti ká já val és a na ci o na lis ta ide o ló gi ák és konf ron tá ci ók örö-
kös ve szé lyé vel” (J. Fischer, 2000. máj. 12.). Azt bi zony gat ja, hogy nyu gat-Eu ró pa 
si ke re sen uta sít ja el az erő egyen súly el vét, ame lyet az egyes ál la mok he ge mo ni kus 
am bí ci ói jel le mez nek, te hát az in teg rá ció el ve it be tart va a nyu gat-eu ró pai ál la mok 
fel te he tő en túl lép tek a „nem ze ti ori en tá ci ón, a ko a lí ci ós kény sze re ken és a ha gyo-
má nyos, ér de kek ve zé rel te po li ti kán” (uo.). Ez az új, mo der nebb ori en tá ció 
Fischer sze rint az ál lam kö zös ség gon do la tát tá maszt ja alá, mi vel több (erős) nem-
zet ál lam nak tör vé nyes jo ga van ah hoz, hogy ve ze tő sze re pet vál lal jon az eu ró pai 
fej lő dés ben.
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Míg az EU szer ve ze ti fel épí té se – kü lö nö sen a bő ví tés után – rend kí vül elő nyös 
le het Né met or szág és Fran cia or szág szá má ra ab ban az ér te lem ben, hogy ci vi li zá ci-
ós kül de té sü ket bi zony gat has sák, az EU-ba most je lent ke zők el uta sí tá sa po ten ci á-
li san az EU irány té vesz té sé hez és fel bom lá sá hoz ve zet het, mi vel „ezek a ha gyo má-
nyos konf lik tus vo na lak kel et-Eu ró pá ból is mét az EU-ba fog nak át te vőd ni” (uo.). 
Ez zel kel et-Eu ró pát a „konf lik tu sok po ha ra ként” ha tá roz za meg, amely – ha el len-
őr zés nél kül ma rad – túl csor dul, és el áraszt ja az EU-t. Ahogy Burgess rá mu tat, ez 
a ke let-Eu ró pa fel bom lá sá nak ve szé lyét és fé ken tar tá sá nak szük sé ges sé gét han-
goz ta tó re to ri ka jól ki fe je ző dött a két há bo rú kö zöt ti évek ben, és Eu ró pa meg osz-
tá sá nak tá mo ga tá sát szol gál ta (Burgess 1997: 53). A nyu ga ti po li ti ku sok 2000-ben 
el mon dott be szé de i nek elem zé se új bi zo nyí té kok kal tá maszt ja alá Burgessnek azt 
a meg fi gye lé sét, mely sze rint „most, hogy a szov jet kont roll ál ta li »fé ken tar tás« 
meg szűnt, a nyu ga ti dis kur zus ban új ból fel buk kant az a szem lé let, mi sze rint egy 
új faj ta sza bá lyo zás ra van szük ség” (Burgess 1997: 55).

A bő ví tés ki lá tá sa it ki vé tel nél kül min den be széd Eu ró pa biz ton sá gá nak és sta-
bi li tá sá nak kér dé sé vel össze kap csol va tárgy al ja. Verheugen pl. nem ta gad ja, hogy 
a szov jet bi ro da lom ide jén is lé te zett kül ső és bel ső sta bi li tás, de úgy vé li, hogy ez 
il lu zó ri kus és ter mé sze té nél fog va rö vid tá vú volt. Azt ál lít ja, hogy a ki bő ví tett EU 
nem csu pán po li ti ka i lag kép zel he tő el, de hosszú tá vú is. Vé ge ze tül ér té sünk re 
ad ja, hogy Eu ró pa sta bi li tá sa dön tő en függ a bő ví tés től. Kö vet ke zés kép pen egy 
adott ke let-kö zép-eu ró pai or szág vagy országcsoport szá má ra nem ele gen dő csu-
pán meg te rem te ni a de mok rá ci át, a tör vény ho zás rend sze rét, az em be ri és ki sebb-
sé gi jo go kat ah hoz, hogy Eu ró pa egé szé nek sta bi li tá sát és bé ké jét „ga ran tál ja”. E 
vív má nyo kat kö rül is kell bás tyáz ni, „egy sé ge sí tés” (va gyis a nyu gat-eu ró pai tag or-
szág ok köz vet len el len őr zé se) ál tal biz to sí ta ni. Ez a szov jet bi ro da lom ra va ló hi vat-
ko zás nem csu pán a volt szo ci a lis ta or szá gok an ti de mok ra ti kus múlt ját eme li ki, de 
ami még fon to sabb, ezek nek az or szá gok nak a ki fe lé meg nyil vá nu ló te he tet len sé-
gét és bel ső (szer ve ze ti) gyen ge sé gét is.

Burgess ar ra is rá mu tat, hogy „an nak a nap ja ink ban gyak ran em le ge tett né zet-
nek, mely sze rint a ke let-eu ró pa i ak ele ve haj la mo sak a nem de mok ra ti kus kor-
mány zás ra, a kom mu nis ta tömb meg szű né sé ig nyo ma sem volt” (Burgess 1997: 
21). A ma gas ran gú EU-politikusok be szé de i ben olyan meg nyug ta tó ki je len té se ket 
ta lá lunk, me lyek sze rint a ke let-eu ró pa i ak el kö te lez ték ma gu kat a de mok ra ti kus 
ér té kek mel lett, eze ket vi szont el len sú lyoz za az a ha tá ro zott hang súly, amit a Nyu-
gat sze re pé re he lyez nek ezen el kö te le zett sé gek meg va ló sí tá sá ban. Ahogy az Eu ró-
pai Bi zott ság el nö ke fo gal ma zott: „Bő ví té si stra té gi ánk biz to sít ja, hogy ezek az 
[alap ve tő] ér té kek [mint az igaz sá gos ság; a meg győ ző dés és a vé le mény nyil vá ní tás 
sza bad sá ga; a de mok rá cia és a tör vé nyes ség ural ma; az em be ri jo gok tisz te let ben 
tar tá sa és a ki sebb sé gek vé del me] min den fel vé tel re je lölt or szág al kot má nyá ban 
és in téz mé nye i ben már az EU-hoz va ló csat la ko zás előtt ben ne fog lal tas sa nak” 
(Prodi: „Catching the Tide of History”, ki eme lés tő lem).

A je lölt or szá gok je len le gi és jö vő be ni gaz da sá gi fej lő dé sé nek ér té ke lé se sok célt 
szol gál, ezek kö zül egyik an nak az al ter na tív le he tő ség nek az el tör lé se, hogy ke let-
kö zép-Eu ró pa or szá gai sa ját po li ti kai és gaz da sá gi töm böt al kos sa nak. A je lent ke-
zők szá má ra egy sze rű en ir ra ci o ná lis len ne egy, az EU-étól el té rő vagy az zal el len-
té tes po zí ció el fog la lá sa. Ez ar ra utal, hogy a dis kur zust ura ló EU-politikusok 
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nem csu pán azon igye kez nek, hogy meg al kos sák a jö vő Eu ró pá já nak ví zi ó ját, de, 
ami a leg fon to sabb, ezt tart ják az egyet len ví zi ó nak is. A po li ti kai ak ci ók po ten ci á li-
san nagy szá má nak le szű kí té se az egyet len he lyes, „Eu ró pa jö vő je fe lé ve ze tő út”-ra 
(hogy Prodi be szé dé nek cí mé re utal jak), va gyis a „mi utunk”-ra, ez – Bourdieu 
meg ha tá ro zá sa sze rint – a do mi náns po li ti kai dis kur zus egyik leg főbb funk ci ó ja 
(egyet ér tés el éré se szim bo li kus erő szak ál tal). Ezen fe lül az EU po li ti kai dis kur zu sa 
az egyik bi ro dal mi el len őr ző me cha niz mus meg fo gal ma zá sá nak és le gi ti má lá sá nak 
szín te ré ül is szol gál, amit Böröcz úgy ha tá roz meg, hogy „a kormányzatiság ex port-
ja a mo dern ál la mi ság fe gyel me ző, szab vá nyo sí tó és el len őr ző me cha niz mu sai nak 
be ve ze té se ál tal” (l. a Be ve ze tő ben).

A be szé dek ben fel ho zott egyik köz pon ti érv két ség te le nül az EU alap ja i nak 
exp li cit meg erő sí té se, avagy an nak le szö ge zé se, hogy „Eu ró pa esz mé je” az összes 
tag ál lam „tu laj do na”. Ahogy egyes nyu ga ti kom men tá to rok ki fej tet ték, azok az 
alap ve tő ér té kek, ame lyek kel a Nyu gat ál ta lá ban, az EU-politikusok pe dig konk-
ré tan büsz kél ked nek (a ha la dás ba és a tö ké le te se dés be ve tett hit, az ál lam tól va ló 
füg get len ség, a de mok rá ci á ba ve tett hit stb.), nyu gat-Eur ópá ban ve szí tet tek len dü-
le tük ből (Burgess 1997: 13; Gray 1995). Míg e szer zők két sé ge i ket fe je zik ki az zal 
kap cso lat ban, hogy ezek az ér té kek si ke re sen ex por tál ha tók a vi lág töb bi ré szé be is, 
ki kell hang sú lyoz nunk, hogy az Eu ró pa fel osz tá sá ra va ló is mé telt hi vat ko zás a 
bő ví tés kon tex tu sá ban tör té nik. Ez az EU-tisztségviselőknek al kal mat ad ar ra, 
hogy bi zony gas sák ezen ér té kek EU-n be lü li uni ver za li tá sát és vi ta li tá sát is.

A je lent ke zők ér té ke lé sé nek egy má sik, kap cso ló dó funk ci ó ja az EU és a je lent-
ke zők vi szo nyá nak le gi ti má lá sa, amely ben előb bi a „ci vi li zá ló erő” exp li cit sze re-
pét vál lal ta ma gá ra. A bő ví tés ről fo lyó po li ti kai dis kur zus ban ez ál tal az el ért és 
várt gaz da sá gi elő nyök az zal az érv vel fo nód nak össze, mely sze rint a ke let-eu ró pai 
je lent ke zők „mo der ni zá ci ó já ban” nyúj tan dó se gít ség mo rá lis kény szer és tör té nel-
mi szük ség sze rű ség. Össze gez ve: azon igye ke ze tük ben, hogy le gi ti mál ják a ke le ti 
ter jesz ke dést és an nak ki vi te le zé si mód ját (ne ve ze te sen a fel vé te li pro ce dú rát), 
ezek az EU-politikusok diszkurzív esz kö zö ket al kal maz nak, hogy a je lent ke zők ről 
egy faj ta gaz da sá gi és po li ti kai el ma ra dott ság ké pét ala kít sák ki.

Eu ró pa új kul tu rá lis fel osz tá sa?

Ahogy Böröcz e szám „Be ve ze tő”-jében ki fej ti, a gyar ma to sí tás hoz a „fa jo kon” túl 
a kul tu rá lis/ci vi li zá ci ós inferiorizáción ala pu ló kog ni tív fel tér ké pe zés is hoz zá tar to-
zik. A leg főbb EU-politikusok mos ta ná ban tett ki je len té se i ből ál ta lam le szűrt har-
ma dik diszkurzív stra té gia cél ja az EU-tagállamok és a ke le ti je lent ke zők kö zöt ti 
kul tu rá lis kü lönb sé gek ki hang sú lyo zá sa. A je lent ke zők kö zös – az EU-étól el té rő 
– iden ti tá sá nak ki agya lá sa ezen or szá gok nak az utób bi 50 év ben mu ta tott tör té nel-
mi, po li ti kai és gaz da sá gi fej lő dé sé nek ér té ke lé se kö ré épül, de nem kor lá to zó dik 
csu pán er re. E be szé dek ben min de nütt je len van a kul tú ra kér dé se, a kö zös kul tú-
ráé vagy az el té rő (de mi lyen mér ték ben el té rő?) kul tú ráé. Ahogy Wolff rá mu tat, 
az Eu ró pán be lü li kul tu rá lis hi e rar chia a „Ke let” és a „Nyu gat” fo gal má ban szi lár-
dult meg, ame lyek a tár sa dal mi va ló ság el ne ve zé se és ez ál tal klasszi fi ká ci ó ja ál tal 
ala kul tak ki (Bourdieu ki fe je zé se i vel él ve). Va jon e fo gal mak még mind ig exp li cit 
mó don hasz ná la to sak a po li ti kai dis kur zus ban? Az EU-politikusok és a né- 
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13 Egyi kük a ber li ni fal ke le ti ol da lá ra hi vat ko zik.
14 Uta lás a nyu gat-ber li ni ek re.
15 Uta lás a ke let-ber li ni ek re.
16 Uta lás Oro szor szág ra és Uk raj ná ra.
17 Ez az osz tá lyo zás azért prob le ma ti kus, mert Prodi a je lent ke ző ket egy szer „Dél- és Ke let-Eu ró-

pa ként” em lí ti, majd a volt Ju gosz lá via ál la ma it há rom szor „Dél ke let-Eu ró pá nak” ne ve zi.
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 met kül ügy mi nisz ter nyolc be szé dé nek ál ta lam vég zett elem zé se azt mu tat ja, hogy 
– Fischer be szé dé nek ki vé te lé vel – az olyan sza vak, mint „a Nyu gat” vagy „nyu ga ti” 
nem Eu ró pa nyu ga ti ré szé nek azo no sí tá sá ra hasz ná la to sak (lásd a fenti, 1. táb lá za-
tot). Ugya nak kor „a Ke let”-re vagy „ke le ti”-ségre uta ló ki fe je zé sek min den be széd-
ben elő for dul nak, bár nem gyak ran. Az olyan egyéb meg je lö lé sek, mint pl. „Kö zép-
” vagy „Dél-Eu ró pa”, igen kö vet ke ze te sen ke let-Eur ópá val együtt je len nek meg, 
hogy a je lent ke ző ket azo no sít sák, kö zép-Eur ópa vagy ke let-kö zép-Eu ró pa fo gal ma 
pe dig tel je sen hi ány zik a be szé dek ből.

E be szé dek együt te se azt az év szá za dos di lem mát ve ti fel, hogy ho gyan le het ne 
meg raj zol ni az eu ró pai kon ti nens, ill. po li ti ka i lag meg ha tá ro zott di ví zi ó i nak ké tes 
ha tá ra it. Bár „a Nyu gat”, ill. „Nyu gat-Eu ró pa” klasszi fi ká ci ós ka te gó ri ák név sze-
rint a leg több be széd ben nin cse nek je len, a mö göt tük meg hú zó dó „nyu ga ti ci vi li zá-
ció” je len té se egyál ta lán nem tűnt el. Ép pen el len ke ző leg, a je len le gi 
EU-tagországoknak pon to san a je lent ke ző or szá gok hoz fű ző dő vi szo nyá ban te rem-
tő dik új já exp li cit mó don. Kö vet ke zés kép pen a fel osz tás egy mást ki egé szí tő jel le ge 
ural min den ne mű vá laszt ar ra a kér dés re, va jon a „Kö zép- és Ke let-Eu ró pa” ki fe-
je zés hor doz-e bár mi lyen je len tés tar tal mi kü lönb sé get a „Ke let-Eu ró pa” ki fe je zés-

1. táb lá zat. Geo po li ti kai meg je lö lé sek hasz ná la ta az EUtisztségviselők be szé de i ben
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hez vi szo nyít va. Va gyis, hogy a ke let- és kö zép-Eu ró pa fo ga lom – amely ta lán az 
egyet len po li ti ka i lag kor rekt for má ja a je lent ke zők re va ló hi vat ko zás nak – nem 
le het az EU-tól ke let re fek vő tér ség tisz tán föld raj zi jel lem ző je, mi köz ben Eu ró pa 
má sik fe lét fel sőbb ren dű nek te kint jük. Ez ta lán ak kor len ne le het sé ges, ha a be szé-
dek egy új, nagyvonalúbb (va gyis a je lent ke ző ket is be szá mí tó) kul tu rá lis ví zi ót vet-
né nek fel, amely az EU-t – „a fel sőbb ren dű tár sa dal mi mo dellt” – a vi lág töb bi ré sze 
mel lé ren del né. Az „Eu ró pa” fo gal mat ek kor át fo gó ér te lem ben hasz nál nánk, 
amely ma gá ban fog lal ná a je lent ke ző ket is, va gyis nem kü lön böz tet né meg őket a 
tag ál lam ok tól. Mint az elem zé sem ből ki tű nik majd, ez nem így van.

E kér dé sek vizs gá la tá ra Romano Prodi „2000–2005: Shaping the New Europe” 
(2000–2005: Az új Eu ró pa meg for má lá sa) cí mű be szé dét vá lasz tot tam ki, amely az 
EU Par la ment ben hang zott el 2000. feb ru ár 15-én. Eb ben egyál ta lán nem for dul 
elő „a Nyu gat”, ill. a „nyu ga ti” szó. A je lent ke ző or szá go kat négy szer em lí ti meg. 
A be széd ben el ső sor ban az EU-t mint „a leg ma ga sabb ren dű tár sa dal mi mo dellt” 
ün nep li, ame lyet az EU po li ti ka csi ná lói „al kot tak meg” és „vit tek si ker re”. Mi nek 
el le né ben jött lét re e si ker? Ho gyan szó lít ja meg, ér té ke li és mu tat ja be a je lent ke-
ző or szá go kat jö vő be ni EU-tagságuk ki lá tá sa it il le tő en? Prodi két szer em lí ti meg 
exp li cit mó don a bő ví tést, én pe dig mind két ese tet meg vizs gá lom:

(1) „A bő ví tés ki lá tá sai a köz vé le ményt a re mény és a fé le lem kö zött oszt ják meg – a 
sta bi li tás és a ha la dás re mé nye, ill. a kö zött a fé le lem kö zött, hogy egy iden ti tás és 
ha tá rok nél kü li Eu ró pa jön lét re.”

Ez a mon dat a je lent ke ző ket mint egy sé ges cso por tot ér té ke li, amely ve szély be 
so dor hat ja a je len le gi EU ál tal nap ja ink ban ér tel me zett „eu ró pai iden ti tást”. Azt 
mond ja ki, hogy Eu ró pa ha tá rai el ve szít he tik ha tá ro zott jel le gü ket. Ez zel ar ra cé loz, 
hogy bár ma nin cse nek két sé gek, a kon ti nens ke le ti ha tá rá nak még is két sé ges és 
po ten ci á li san fe nye ge tő jel le ge van. Hogy e ki je len té sek mi ért és ho gyan vál nak 
ér de kes sé, vi lá gos sá vá lik, ha fi gye lem be vesszük, hogy Prodi ugya neb ben a be szé dé-
ben a bő ví tés kész ter mék ét „a ki bő ví tett Eu ró pa”-ként ne ve zi meg. Az, hogy ezt 
két szer is meg te szi, je len tős mér ték ben csök ken ti e ki fe je zés vé let len sze rű sé gét. 
Prodi konk ré tan azt ál lít ja, hogy: „A ki bő ví tett Eu ró pá nak két ség te le nül erős in téz-
mé nyek re lesz szük sé ge”, majd ké sőbb: „Ve ze tő sze re pet fo gunk ját sza ni ab ban a 
vi tá ban, amely ar ról szól, ho gyan kell kor má nyoz ni a ki bő ví tett Eu ró pát…”. Ahogy 
Böröcz rá mu tat, „ez a gya kor lat, amely az EU-t Eu ró pa szinekdochikus be he lyet te-
sí té se ként hasz nál ja”, igen el ter jedt az EU sok tár sa dal mi sze rep lő jé nek kö ré ben 
(Böröcz 2000: 852). Prodi be szé dé ben azon ban ez a be he lyet te sí tés csu pán egyik 
meg nyil vá nu lá sa a „ke let”-eu ró pai je lent ke zők eu ró pa i sá gá nak ta ga dá sá ra irá nyu ló 
kí sér let nek. A „ki bő ví tett Eu ró pa” ki fe je zés en nek egy ér tel mű pél dá ja. A töb bi pél-
da nem ennyi re nyil ván va ló. Néz zük meg a bő ví tés re vo nat ko zó má so dik exp li cit 
uta lást!

(2) „A bő ví tés lé nye ges, ha cé lunk a bé ke, a sta bi li tás és a kö zös ér té kek ki ter jesz té se 
az egész kon ti nens re.”

A kon ti nens re va ló uta lás ön ma gá ban el ső pil lan tás ra még nem zár ja ki ke let-Eu-
ró pát Eu ró pá ból. Ami kor azon ban va la min két fél osz to zik (ab ban az ér te lem ben, 
hogy az mind ket tő jük szá má ra kö zös), ak kor nincs ér tel me an nak a ki je len tés nek, 
mely sze rint az egyik fél ezt a kö zös nek fel té te le zett „ér té ket” ki akar ja ter jesz te ni 
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a má sik fél re is. Leg fel jebb ak kor, ha a má sik fél nem ren del ke zik ve le. Nyil ván va ló, 
hogy a ma gas ran gú po li ti ku sok kö zött tel jes az egyet ér tés a te kin tet ben, hogy ke let-
Eur ópá ban nincs sta bi li tás és bé ke (lásd a fen ti pél dá kat). Prodi ez zel a ki je len tés sel 
azt mu tat ja, hogy utób bi nem ren del ke zik azok kal a „kö zös ér té kek kel”, ame lyek-
kel az EU-tagállamoknak kell el lát nia. Hon nan szár maz nak ezek az ér té kek? Prodi 
vá la sza: „Mi, eu ró pa i ak egy mé lyen a val lás ban és a pol gá ri ér té kek ben gyö ke re ző 
ci vi li zá ció örö kö sei va gyunk.” Mi vel a bő ví tés az EU „ci vi li zá ci ós” misszi ó ja (vagy 
misszi ó i nak egyi ke), és az EU en ti tá sát má ris Eu ró pa fo gal má val he lyet te sí tik be, 
így Prodi fen ti ki je len té se va ló szí nű leg ki zár ja ke let-kö zép-Eu ró pa pol gá ra it a lát-
szó lag át fo gó „mi, eu ró pa i ak” fo ga lom ból.

Meg em lít het jük Jacques Chirac (fen tebb elem zett) be szé dét is, amely ben De 
Gaulle tá bor no kot idé zi, aki a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság ban tett lá to ga tá sa 
al kal má val ki je len tet te, hogy a jö vő esz mé je, a ki bő ví tett Unió „az em be ri fej lő dés 
ha tal mas fel ada ta, ame lyet a vi lág nak el kell vé gez nie, és amely ben az eu ró pai 
ér té kek, elsősorbanamieinkegye sí té se játsz hat ja, és kell is, hogy játssza a leg főbb 
sze re pet” (idé zet Chiracnál, ki eme lés tő lem). A je len le gi fran cia el nök ezu tán 
meg em lí ti, hogy a tá bor nok be szé de óta ugyan negy ven év telt el, és „[ez] nagy részt 
meg va ló sult, de az am bí ció meg ma rad” (uo.).

Prodi „2000–2005: Shaping the New Europe” cí mű be szé dé ben ugya ner ről az 
am bí ci ó ról be szél, ami kor ki je len ti: „Eu ró pá nak ki kell ve tí te nie sa ját tár sa dal mi 
mo dell jét a tá gabb vi lág ra.” Ezt a ki je len tést úgy ér tel mez het jük, hogy az el vá lasz-
tó vo nal az (jö vő be ni) EU és a vi lág töb bi ré sze kö zött hú zó dik. Ugya neb ben a 
be kez dés ben azon ban e ki je len té sét mint konk ré tan ke let-Eu ró pá ra ér ten dőt 
mi nő sí ti: „Nem az im pe ri a liz mus akar ja ter jesz te ni eze ket az el ve ket [a de mok rá-
ci á ét, a sza bad sá gét és a szo li da ri tá sét], és meg osz ta ni a mi tár sa dal munk mo dell-
jét dél- és ke let-Eu ró pa né pe i vel, akik bé ké re, igaz ság ra és sza bad ság ra tö rek sze-
nek.” Eb ből az kö vet ke zik, hogy „dél- és ke let-Eu ró pa né pei” a „vi lág töb bi ré szé-
hez” tar toz nak. Je len le gi ha tá ra i nak ki ter jesz té se ál tal tud az EU-nak ne ve zett 
„ci vi li zá ció” „gaz da god ni a más kul tú rák irán ti nyi tott sá gán ke resz tül”. Az EU 
kö zös sé gé nek fen tebb em lí tett „fé lel mei” most kez de nek ér tel met nyer ni: a kö zös-
ség ké szül sa ját „ci vi li zá ci ó já ba” fog lal ni „a más kul tú rá jú né pe ket”. Össze gez ve: 
Eu ró pá nak az a di-ví zi ó ja, amely Prodi be szé dé ből ki tű nik, mint ha no mi ná li san 
új já for mál ná a ré gi ver zi ót az ál tal, hogy az EU ki sa já tít ja ma gá nak Eu ró pa fo gal-
mát an nak tel jes sé gé ben, és a je lent ke zők re a ki vált sá gos más ság stá tu sát oszt ja.

Mint az országvélemények és országjelentések, e be szé dek is hoz zá já rul nak 
„Ke let-Eu ró pa” homogenizált, le egy sze rű sí tett és ala cso nyabb ren dű ké pé nek ki ala-
kí tá sá hoz, ame lyet az EU ön ma gá ról hir de tett homogenizált és le egy sze rű sí tett fel-
sőbb ren dű sé ge, a „Nyu gat-Eu ró pát” be he lyet te sí tő fo ga lom el le né ben hoz tak lét re. 
Rá adá sul a je lent ke ző or szá gok mos ta ni ér té ke lé sé nek nem elő fel té te le, hogy az 
ala pí tó tag ál lam ok ma guk is át es se nek (vagy hogy át es tek vol na) bár mi lyen ér té ke-
lé si pro ce dú rán. En nek kö vet kez té ben a je lent ke zők ér té ke lé se az EU-tagállamok 
egy ide a li zált, ön ma guk ról hir de tett ké pé hez ha son lít va tör té nik (lásd Ko vács és 
Kabachnik, e szám ban). Ez az egyik oka an nak, hogy a je lent ke zők „egyé ni” ér té ke-
lé se nem aka dá lyoz ta meg, sőt in kább elő se gí tet te, hogy az EU (re)konst ru ál ja azt 
az egész ré gi ó ról al ko tott le egy sze rű sí tő né ze tet, mely sze rint az gaz da sá gi lag és 
po li ti ka i lag in sta bil, a Nyu gat tól függ, és vég ső so ron ala cso nyabb ren dű.
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Vég kö vet kez te té sek

A négy ki emel ke dő EU-tisztségviselő 2000-ben el mon dott be szé de i nek elem zé sé-
ből ki tűnt: há rom alap ve tő diszkurzív stra té gi át al kal maz nak, hogy a bő ví té si ter vet 
előbb re vigyék és le gi ti mál ják, és ez zel egyi de jű leg a je len le gi EU-tagállamok do mi-
nan ci á ját a jö vő be ni (ki bő ví tett) po li ti kai en ti tá son be lül is meg őriz zék. Az egyik 
stra té gia meg húz za azt az is me rős el vá lasz tó vo na lat, amely Eu ró pát a hi deg há bo-
rús kor szak antitetikus el me szü le mé nye i nek meg fe le lő en két rész re oszt ja. Egy 
má sik stra té gia a je lent ke ző or szá gok je len le gi gaz da sá gi és po li ti kai fej lő dé sét 
sze lek tí ven igyek szik ér té kel ni, vi szo nyít va azt egy „át la gos” EU-tagállaméhoz. Ez 
ar ra szol gál, hogy a je lent ke ző or szá go kat gaz da sá gi lag és po li ti ka i lag in sta bil, és ily 
mó don a je len le gi EU-hoz vi szo nyít va ala cso nyabb ren dű cso port ként ál lít sa be. Ez 
a két diszkurzív stra té gia a kul tu rá lis/ci vi li zá ci ós kü lönb ség hir de té sé nek alap ja it 
te rem ti meg. A bő ví tés azon meg fo gal ma zá sa pe dig, mely sze rint ez az EU ci vi li zá-
ci ós misszi ó ja a je lent ke zők ér de ké ben, a har ma dik diszkurzív stra té gia, amely a 
je lent ke zők kul tu rá li san ala cso nyabb ren dű nek bé lyeg zé sé hez ve zet. Össze gez ve: a 
do mi náns po li ti kai dis kur zus ban e há rom diszkurzív meg ol dás össze adód va Eu ró pa 
ré gi szim bo li kus fel osz tá sát re konst ru ál ja a jö vő be ni bő ví tés ke re tei kö zött.

Az, hogy a ma gas ran gú EU-politikusok e diszkurzív stra té gi á kat al kal maz zák, 
ar ra utal, hogy ők exp li cit mó don kö ve tik az EU ál ta lá nos ha tal mi tö rek vé se it. 
Az ál tal, hogy biz to sít ják az EU erős kont roll ját ke let-Eu ró pa fö lött, Eu ró pa több 
év szá za dos meg osz tá sát objektiválják. Ez a meg kö ze lí tés bi zo nyos mér ték ben 
in kább meg erő sít he ti, mint csök kent he ti az EU vá lasz tói kö rén be lül a bő ví tés és 
a je lent ke zők iránt táp lált ne ga tív ér zel me ket. A szim bo li kus ha ta lom ról al ko tott 
Bourdieu-féle el mé let fé nyé ben azon ban az EU-tisztségviselők a szo ci á lis vi lág ról 
al ko tott kö zös el kép ze lé sek alap ján tud ják ha té ko nyan iga zol ni és le gi ti mál ni az 
EU ke let-Eu ró pa fö löt ti gaz da sá gi és po li ti kai kont roll ját, és vé gül a la kos ság 
egyet ér tés ét el nyer ve va ló sí ta ni meg a bő ví tést. Az a szem lé let, mely sze rint az EU 
ke le ti bő ví té se reaktualizálja és morálisan alá tá maszt ja Eu ró pa fel osz tá sát egy fel-
sőbb ren dű, „ci vi li zá ló” fél re, ill. egy al sóbb ren dű re, ame lyet az irá nyí tott mo der ni-
zá ció és a fel ügye let esz kö zei ál tal ci vi li zál ni és kont rol lál ni kell, a foucault-i ér te-
lem ben vett ko lo ni a liz mus esszen ci á ja.

Boross Anna fordítása
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