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Dominique Moisi: Érzelmek összecsapása
Félelem, megalázo�ság, remény és az új világrend
(The Clash of Emotion Fear, Humiliation, Hope, and the New World Order, 
Foreign Affairs, 2007. január, 8–12. o.)

A szerző, a párizsi Nemzetközi Kapcsolatok Francia Intézetének (IFRI) munkatársa, 
Huntington elméletének egy új dimenzióba, az érzelmek dimenziójába helyezésével 
vázolja fel a nemzetközi kapcsolatok szövevényes rendszerét. Huntington harminc 

évvel ezelő� megalkoto� elméletében a kultúra, a nemzeti érdekek és a politikai ideológia 
jelente�ék a civilizációk közö�i fő törésvonalakat. Az azóta történt események igazolták 
az elmélet helyességét, sőt mára a törésvonalak száma az érzelmek összecsapásával tovább 
gyarapodo�. A szerző szerint a nyugati társadalom a félelem kultúrájában él, az arab világ 
a megalázo�ság kultúrájában vergődik, egyedül Ázsiát hatja át a remény kultúrája. Ám 
ezek az érzelmek nem minden esetben egyesítik a bennük szereplőket. A Nyugat két alap-
pillérét: az Egyesült Államokat és Európát leggyakrabban elválasztja ez a félelem vagy 
leginkább leküzdésének a módja. Ezzel szemben a megalázo�ság kultúrája a legradikáli-
sabb erők köré tömöríti az arab világot, és egyre inkább a gyűlölet kultúrájába torkollik. 
A félelem és a megalázo�ság erői közö�i összecsapás fő haszonélvezői a remény kultúrá-
jának résztvevői, mert képesek arra koncentrálni, hogy jobb jövőt építsenek ki maguknak. 
Ezek a hangulatok természetesen nem mutathatók ki sematikus módon mindenhol, egyes 
területek pedig, például Oroszország és Latin-Amerika egy része, egyidejűleg hordozzák 
valamennyit. Ám elmondható, hogy ezeknek az érzelmeknek a dinamikája és kölcsönha-
tásuk fogja formálni a világot a következő években.

A félelem kultúrája

Az Egyesült Államokat és Európát a félelem közös kultúrája osztja meg. Mindkét oldalon 
megfigyelhető, bár különböző mértékben, a másiktól való félelem, a jövőtől való félelem és 
az azonosságuk elvesztése mia�i aggodalom egy mindinkább zűrzavarossá váló világban.

Európa esetében ez a félelem több rétegből tevődik össze. Európa fél a�ól, hogy ellepi 
a főként Délről érkező szegények áradata. A marokkói spanyol enklávé szögesdrótján 
átmászni próbáló, majd lelövöldözö� afrikaiak képe a közelmúlt történelmének képeit 
idézi, amikor a Nyugatra szökni próbáló keletnémeteket lő�ék le. Ők az elnyomás elől 
menekültek, míg most az afrikaiak az éhhalál elől.

Európát nyugtalanítják az iszlám szélsőségesek merényletei és a bevándorolt arabok 
demográfiai növekedése, ami mia� a kontinenst lassan akár „Eurábiának” lehetne átke-
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resztelni. A 2004-es madridi és a 2005-ös londoni robbantások és a tavaly nyári fenyege-
tések után az európaiaknak azzal a súlyos ténnyel kell szembenézniük, hogy országaik 
nemcsak célpontjai a terroristáknak, hanem bázisai is.

A gazdasági lemaradástól való félelem szintén nyomasztja Európát. Sok embernek a 
globalizáció egyenlő a destabilizációval és a munkahelyek elvesztésével. Gyakran vissza-
térő rémálom, hogy Európa múzeummá válik, turistákkal és nyugdíjasokkal teli hellyé, 
elveszíti kreativitását és befolyását.

Európa a�ól is fél, hogy egy külső hatalom irányítása alá kerül, akár baráti hatalom 
(az Egyesült Államokról), akár valami arc nélküli hatalom legyen is az (Európai Unió). 

Ezekben a félelmekben közös a terület, a biztonság és az azonosság fele�i uralom elve-
szítésének az érzete. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a franciák és a hollandok nem szavaz-
ták meg az európai alkotmányt, és sok országban magyarázatot ad a nacionalista érzel-
mek fellángolására.

Ennek a kiszolgáltato�ságérzésnek számtalan jele fellelhető az Egyesült Államokban 
is. Bár i� a demográfiai félelmeket jelentősen enyhíti a spanyol ajkúak sikeres integrációja 
(szemben a muszlimok beilleszkedési nehézségeivel Európában), a nemzeti himnusz spa-
nyol változata fele�i viták a fátyolviselés körüli európai botrányokat visszhangozzák.

A gazdaság terén a jóval magasabb növekedési ütemet felmutató amerikaiak nem tar-
tanak annyira a visszaeséstől, mint az európaiak, a hatalmas költségvetési deficit mégis 
nyugtalanságot kelt bennük.

Az Egyesült Államok biztonságmániája a szeptember 11-i események után érthető és 
jogos, ám az ország imázsa erősen megsínyle�e ezt a törekvést; elég, ha a beutazni kívánó 
turisták elé gördíte� akadályokra vagy a guantánamói támaszponton lévő börtön körü-
li emberi jogi botrányokra gondolunk, máris láthatjuk, hogy a terroristáknak legalábbis 
részben sikerült aláásniuk az ország erkölcsi fölényét.

Míg az európaiak az elzárkózás és a megbékélés eszközeivel próbálják megvédeni ma-
gukat a külvilágtól, az amerikaiak az ilyen problémáikat külföldön, a gyökereknél akarják 
megoldani. Ám a Bush-kormányzat harsány és optimista retorikája mögö� az a kĳózanító 
tény húzódik, hogy az Egyesült Államok népszerűtlensége egy eddig soha nem láto� mér-
téket ért el. Az iraki beavatkozás például sokkal több problémát vete� fel, mint amennyit 
megoldo�. Irak polgárháborúba süllyedt, és az amerikaiak ténykedése az arab világon 
belül az erőegyensúlyt a legradikálisabb síita elemek javára billente�e.

A megalázo�ság kultúrája

Míg az európaiak az első világháború után kezdtek elgondolkodni saját hanyatlásukon, 
az iszlám világot már évszázadok óta gyötri dekadenciájának tudata. Amikor Európa a 
középkor időszakát élte, az iszlám reneszánszának tetőpontját érte el, ám a nyugati re-
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neszánsz kezdetekor az iszlám befolyás könyörtelenül hanyatlásnak indult. 1571-ben a 
lepantói csatában elszenvede� vereségétől kezdve az első világháború utáni végső buká-
sáig az Oszmán Birodalom lassú feledésbe merült.

Az ezt követő történelmi események még inkább megerősíte�ék ezt a folyamatot. Izrael 
Állam létrehozása egy arabok által lako� terület kellős közepén a muszlimok szemében 
hanyatlásuk végső bizonyítékát jelente�e. A zsidóknak Izrael legitimitása több jelentés-
sel bírt: egyszerre jelente�e egy vallási ígéret beteljesülését, egy nemzet álmának meg-
valósulását és a nemzetközi közösség vezeklését a holokauszt mia�. Ezzel szemben az 
araboknak ez a nyugati gyarmatosító logika anakronisztikus megjelenése volt, éppen a 
gyarmatok függetlenné válásának időszakában; úgy érezték, hogy a zsidók elleni barba-
rizmus bűnébe ese� keresztény Nyugat bűneiért igazságtalanul a muzulmán Keletnek 
kell meglakolnia. Az Izrael és szomszédai közö�i megoldatlan konfliktus a megalázo�ság 
kultúráját a gyűlölet kultúrájává változta�a. A Hezbollah és az Izrael közö�i harc, hason-
lóképpen az elmélyülő iraki polgárháborúhoz, számos muzulmán felháborodását válto�a 
ki, és ezt Irán és szövetségesei sikerrel használják ki. A síita szélsőségesek a megalázo�ság-
gal szembeni ellenállás eszméjének megtestesítőiként tűnhetnek fel, amely eszme minden 
robbantással tovább erősödik.

A globalizáció is e probléma elmélyülésének irányában hato�. A Közel-Keletnek nap 
mint nap szembe kell néznie azzal az ellenté�el, amely a globalizáció nyertesei, főként a 
nyugati világ és Kelet-Ázsia, valamint a lemaradók közö� feszül.

A Nyugat és az arab világ közö�i szakadék másfelől az összeegyeztethetetlen világ-
nézetek eredménye. Amint az európai társadalmak mindinkább világiasabb jelleget öl-
tenek, a muzulmán világ mindennapjaiban egyre fontosabb szerepet tölt be a vallás. Az 
európaiakat az iszlám vallás manapság egyre inkább a saját tizenhatodik és tizenhetedik 
századi vallási buzgalmukra és vallásháborúikra emlékezteti. Ez az ideológiai ellentét az 
Egyesült Államok és az arab világ közö� is fennáll, ám kevésbé élesen, mivel az Egyesült 
Államok mélyen vallásos ország, sőt az utóbbi időben egyre inkább azzá vált. Az iszlám 
fundamentalizmus azonban egyedi jelenség, mivel ke�ős bosszúvágy hajtja: egyrészt a 
síita kisebbség fordul szembe a szunnita többséggel, másrészt a fundamentalisták állnak 
szemben a Nyuga�al.

A remény kultúrája

Miközben a Nyugat és a Közel-Kelet egymás torkát szorongatja, Keleten egyre erőseb-
ben bontakozik ki a fejlődésbe vete� hit. A két évszázadig tartó viszonylagos hanyatlás 
után Kína egyre inkább visszanyeri legitim nemzetközi státusát.  Úgy tűnik, hogy konf-
liktuskerülő, gazdasági fejlődésre összpontosító stratégiája jól működik, gazdasági 
hasznot és nemzetközi elismerést hozva az országnak. Kínáénál is több optimizmust 
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mutat fel India, amely jó kapcsolatokat ápol mind az Egyesült Államokkal, mind Euró-
pával, és a világ legnépesebb demokráciájaként egyre jobban túlnő eddigi határain. 

Természetesen, sötét szemüvegen át nézve, Keleten is rengeteg a gazdasági, társadal-
mi és politikai probléma, és könnyen meglehet, hogy a remény kultúrája kártyavárként 
fog összeomlani. A régi ellenségek közö�i megbékélés, amely a háború utáni Európa 
nagy eredménye, i� még várat magára. Kína és Dél-Korea ellenséges érzelmei a múlt 
sérelmeit nem megfelelően kezelő Japán iránt az európai ötvenes éveket idézik. (Kína, 
úgy tűnik, ke�ős mércét alkalmaz ebben a tekintetben: képtelen elfelejteni Japán bűne-
it, miközben nem akar emlékezni a saját bűneire). A kelet-ázsiai fegyverkezési verseny, 
főként a nukleáris fegyverek terén, hatalmas fenyegetést jelent a térség biztonságára; 
és ebben a vonatkozásban Észak-Korea is a „haramiaállamok” közé sorolható. Kínában 
a gazdaság dinamizmusa hosszú távon kedvez a békés fejlődésnek, de ezt alááshatja 
a politikában a demokrácia hiánya. Ám a fenntartások ellenére is e térség lakói biza-
kodással tekintenek a jövőbe; és ez valószínűleg változatlanul így marad mindaddig, 
amíg a növekedés folytatódik.

Az érzelmek összecsapásának megoldására a Nyugatnak fel kell ismernie annak a 
fenyegetésnek a természetét, amit a muzulmán világban a megalázo�ság kultúrája je-
lent Európára és az Egyesült Államokra nézve. E fenyegetés figyelmen kívül hagyása 
vagy az arra való rossz reagálás egyaránt veszélyes lehet. Ezt a kibontakozóban lévő 
háborút a megalázo�ság kultúrája nem nyerheti meg, ám a Nyugat sem, ha továbbra is 
megoszto� marad, és ha elárulja liberális értékeit. Nem annak a kigondolása a feladat, 
hogyan lehet kĳátszani az iszlám mérsékelt erőit a radikális erőkkel szemben, hanem 
az: mi módon lehet felébreszteni a reményt a muszlim társadalmakban, hogy a harag 
és az elkeserede�ség ne terelje a tömegeket a radikális elemek karjaiba.


