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Az amerikai hegemonikus rend fogalmi keretei:
a terror és biztonság megjelenítése
a terror elleni háború kérdéseit tárgyaló
amerikai tudományos diskurzusokban
Strausz Erzsébet

A 2001. szeptember 11-i terroristatámadások bel- és külpolitikai jelentősége az 
Amerikai Egyesült Államok szempontjából nehezen túlbecsülhető, különös te-
kintett el az ezen események kapcsán felmerült elméleti kérdésekre és gyakorlati 

dilemmákra, valamint a helyzetre válaszul született  konkrét intézkedések sokaságára. 
A sokrétű hatás kapcsán egyaránt gondolhatunk a „háború” fogalmát övező politikai 
és tudományos vitákra, akárcsak a terrorizmus elleni küzdelem konkrét, gazdasági és 
katonai vonatkozásaira, Afganisztán és Irak megtámadására, továbbá olyan erősen vi-
tatott  aspektusokra, mint a terrorizmussal meggyanúsított ak határozatlan idejű fogva 
tartása, a guantánamói-öbölbeli bázis vagy az Abu Ghraib börtön kényszereszközeinek 
brutalitása, valamint a terrorizmus elleni belpolitikai intézkedések társadalmi hatásai 
és a társadalom fokozott  rendőri megfi gyelése.

A tanulmány célja annak feltérképezése, hogy az Egyesült Államok bel- és külpo-
litikai lépései a szeptember 11-ét követő, napjainkat is magában foglaló időszakban 
milyen fogalmi-nyelvi rendbe ágyazódnak be, illetve más megközelítésben, hogyan 
jellemezhető az a politikai és társadalmi rend, amely a fent említett  cselekvési módok 
és intézkedések számára (fogalmi és intézményi) helyet biztosít. Ez feltételezi az Egye-
sült Államok önképe különböző megnyilvánulásainak, a hegemón pozícióval és sze-
reppel együtt  járó viselkedési formáknak és az ezek fényében megjelenített  cselekvési 
lehetőségeknek, illetve a nemzetközi környezetet alkotó „másokhoz” való viszonyulás 
különböző fajtáinak feltárását. Az utóbbi kategóriába tartozik például az amerikai el-
lenségkép meghatározása, a terrorizmus, a fundamentalista iszlám vagy a más sze-
replők (például bukott  államok) jelentett e veszély és biztonsági kockázat megnevezése, 
valamint az így azonosított  veszélyforrásokhoz és ellenségekhez kapcsolódó válaszok, 
teendők és cselekvési pályák defi niálása.
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Az amerikai hegemonikus rendnek az amerikai „én”, az ehhez képest defi niált ide-
gen „másik”, valamint az ezekhez a kategóriákhoz társított  percepciók, narratívák és 
problémameghatározások elemeire lebontott  megközelítése lehetővé teszi egy olyan 
fogalmi térkép(részlet) megalkotását, amely a fent említett  kül- és belpolitikai esemé-
nyek kulturális, jogi, politikai, és gazdasági környezetét jelenti. Ez a fogalmi rend az, 
ami egy-egy politikai eseményt politikaivá és eseménnyé tesz, vagyis olyanként mutat 
meg, amely bekerül(het) a politika vérkeringésébe, különböző reakciókat és következ-
ményeket vonva maga után. Mindez azt a kérdést veti fel, hogy egy adott  kor adott  
társadalmában hogyan jönnek létre és kapcsolódnak össze bizonyos fogalmi kategóri-
ák különböző cselekvési formákkal: hogyan nyer értelmet, például, a demokráciákban 
megengedhető erőszak kérdésével kapcsolatos beszéd, vagy hogyan válhat egy abszt-
rakt fogalom (mint például a terrorizmus) fegyveres és fogalmi küzdelem tárgyává?

Az ilyen módon elképzelt diszkurzív környezet létrejött ének és mindig változó dina-
mikájának vizsgálatához a dolgozat szempontjából fontos viszonyítási pontként jelenik 
meg a tudományos élet és a politika kapcsolata, különösen abban a köztes zónában, 
ahol a tudomány alkott a fogalmak közvetlen kapcsolatban állnak bizonyos hatalmi ér-
dekekkel. Ebbe a köztes zónába tartoznak, például: a kül- és belpolitikai eseményekre 
közvetlenül reagáló akadémikusok érvrendszerei vagy azok a tudományos diskurzu-
sokban tárgyalt problémák, amelyeknek közvetlen politikai jelentősége van (az ameri-
kai kontextusban ilyen a többi között  a humanitárius intervenció, az igazságos háború 
vagy a szuverenitás fogalmait érintő kérdések, illetve a szeptember 11-i támadások és 
az Irak megtámadása kapcsán született  akadémiai véleménynyilvánítások).

Az amerikai hegemonikus rend fogalmi építőkockáinak feltérképezéséhez, vala-
mint annak elemzéséhez, hogy bizonyos politikai döntések hogyan illeszkednek ebbe 
a fogalmi rendbe, és ezen belül hogyan nyernek legitimitást, három prominens ame-
rikai tudós műveit fogjuk sorra venni, amelyek közvetlen hatással bírnak az aktuális 
politikai viszonyok tágabb kontextusának formálására. Mivel a neokonzervatív gon-
dolkodásmódról több átfogó magyar nyelvű tudományos munka is született ,1 a jelen 
tanulmány a tág értelemben vett  amerikai liberális gondolkodás olyan meghatározó 
intellektuális szereplőire koncentrál, mint például Fernando R. Tesón, Michael Ignatieff  
vagy Jean Bethke Elshtain. Míg a liberális politikai spektrum különböző szegmenseit 
bejáró szerzők közül Ignatieff  számos, a klasszikus liberalizmus politikai fi lozófi ájából 
merítő kérdést tárgyal (mint például a korlátozott  kormányzat és az egyéni autonómia 
témakörei), addig Elshtain egy, a neokonzervativizmussal több szempontból szimpati-
záló álláspontot képvisel (amely például a szerző vallással kapcsolatos érvelései során 
mutatkozik meg).

Ahogyan azt látni fogjuk, Tesón, Ignatieff és Elshtain a szeptember 11-i terroris-
tatámadásokra, az Egyesült Államok terrorellenes háborújára, valamint Afganisz-
tán és Irak megtámadására reflektáló írásai közvetlenül fejeznek ki véleményt az 
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általuk tárgyalt politikai cselekményekkel kapcsolatban, és ezek az álláspontok, a szer-
zők közéleti értelmiségi státuszából fakadóan, széles olvasóközönséghez jutnak el. Az 
amerikai közéleti értelmiségiek politikai befolyásának jelentékenységét jól érzékelteti 
Anne-Marie Slaughter és Stephen D. Krasner példája, akik vezető amerikai egyetemek 
professzori székéből kerültek a State Department Policy Planning részlegének élére. 
Ebben a minőségükben mindkett en egy, a tudományos munkásságukban kidolgozott  
fogalmi rendszernek igyekeztek gyakorlati érvényt szerezni. Míg Krasner a Bush-ad-
minisztráció szolgálatában a szuverenitás instrumentalizált fogalma2 mentén defi niált 
cselekvési pályákat támogatt a (ilyen például a humanitárius intervenció vagy a bukott  
államok kapcsán felmerülő államépítés kérdése), addig Slaughter az Obama-kormány 
alatt  a széles körű diplomáciai tevékenység fontosságát hangsúlyozza, összhangban az 
általa megalkotott , elemeire bontott , hálózatiságon alapuló szuverenitásfogalommal 
(disaggregated sovereignty).3

Ebben a kontextusban fontos hangsúlyozni a kiválasztott  három szerző közvetlen 
politikai szerepvállalását is, amely még inkább a társadalomtudomány és a politika 
keresztmetszetében helyezi el őket. A kanadai belpolitikában jelenleg betöltött  meg-
határozó szerepe mellett  Michael Ignatieff  korábban, a Harvard Egyetem Carr Center 
of Human Rights igazgatójaként fontos tudománypolitikai funkciót töltött  be, de tagja 
volt a szuverenitás doktrínáját a responsibility to protect elvének megfelelően átdolgozó 
nemzetközi bizott ságnak is (ICISS). Jean Bethke Eshtain a University of Chicago pro-
fesszor asszonya, emellett  a Council of the National Endowment for the Humanities 
tagja, továbbá George W. Bush 2008-ban az elnöki bioetikai tanács tagjává ne-
vezte ki. Fernando R. Tesón a Floridai Állami Egyetem professzora, aki ugyan 
Ignatieffh  ez és Elshtainhoz hasonló politikai funkciót nem töltött  be, argentin 
karrierdiplomataként kezdte pályafutását, majd kinevezéséről az argentin kor-
mány emberi jogsértései elleni tiltakozásként mondott  le.

Társadalmi véleményformáló szerepük és azon keresztül az amerikai hegemonikus 
rend fogalmi környezetéhez való konstruktív hozzájárulásuk hangsúlyozása mellett  
az elemzés tárgyát képező írások a dolgozat keretein belül „szöveg” minőségükben is 
megjelennek. Az elemzés tárgyát ebben a megközelítésben azok a gondolati formák, 
retorikai struktúrák és narratív szerkezetek képezik, amelyeken keresztül illusztrálható 
egyfajta, az amerikai hatalmi rend fogalmi elemeit összekötő logika. Annak bemutatása 
mellett , hogy egyes társadalomtudományos diskurzusok hogyan erősítik bizonyos po-
litikai erők hatalmi érdekeinek érvényre jutt atását (például: konkrét politikai döntések 
legitimálásával – ilyenként jelennek meg az Irak megtámadása mellett  érvelő akadémi-
ai vélemények), a dolgozat azoknak a logikai formáknak a felfedésére is törekszik, ame-
lyek mind a tudományos, mind a politikai diskurzusok rendjét (és egyben az amerikai 
hegemonikus rend egész társadalomra kiterjedő megnyilvánulási formáit) egyaránt 
jellemzik.
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A terror és biztonság fogalmait övező kérdések különös hangsúllyal jelennek meg 
a fentiekben körülírt vizsgálati tartományban. A következőkben Tesón, Ignatieff  és 
Elshtain vonatkozó tudományos írásait fogom megvizsgálni annak fényében, hogy az 
általuk kidolgozott  tudományos fogalmak, illetve a közvetlenebbül politikai relevanci-
ájú kommentárok hogyan jelenítik meg a terror és a biztonság problematikáját a 2001. 
szeptember 11-ét követő időszakban. Ebben a kontextusban fontos vizsgálni, hogy a 
szerzők érvrendszerében mi jelenik meg a biztonság tárgyként: mi az, amit meg kell 
védeni, mivel szemben van szükség a védelemre, mi szükséges a biztonság állapotá-
nak eléréséhez, valamint a terrorhoz való viszonyulás (és annak szövegszerű ábrázo-
lása) hogyan kapcsolódik össze ezekkel az aspektusokkal. Elsőként Fernando R. Tesón 
humanitárius intervencióval kapcsolatos alapvetését, az általa tárgyalt biztonság és 
szabadság között i dilemmát, valamint az Irak megtámadását humanitárius alapokon 
legitimáló érvrendszerét elemzem, ezt követi Michael Ignatieff  írásainak összegzése 
az Irak megtámadása előtt i külpolitikai helyzetről, az Egyesült Államok birodalmisá-
gáról, valamint a belpolitikai „kisebbik rossz” elvének tartalmi elemeiről. Végül Jean 
Bethke Elshtain az igazságos háború tanáról, az amerikai demokratikus rend szeku-
láris szerkezetéről, valamint a radikális iszlám természetéről kifejtett  nézeteit fogom 
a fenti szempontoknak megfelelően bemutatni. Ahogyan azt látni fogjuk, mindhárom 
szerzőnél kulcsfontosságú mozzanat az amerikai demokratikus identitás egy adott  as-
pektusának elvi megragadása, amely egyben a megvédendő tárgyat is jelenti az adott  
szerző érvrendszerében megjelenített  ellenséggel szemben.

Biztonság és terror egymásba csúszó reprezentációi:
Fernando R. Tesón írásai a humanitárius intervenció, a szabadság 
és biztonság dilemmája, valamint Irak megtámadása témáiban

A terror és biztonság amerikai tudományos diskurzusokban megjelenő reprezentáci-
óinak elemzését Fernando R. Tesón amerikai jogtudós tudományos írásai releváns ré-
szeinek rövid összefoglalásával kezdjem. Ennek során három területet kell vizsgálni:

1) a Tesón munkásságának egyik központi elemeként szereplő humanitárius in-
tervenció kérdését, amelyben megjelenik a liberális rend absztrakt értékeinek 
védelmét célul tűző külpolitikai cselekvés motívuma, valamint ezzel párhuza-
mosan a hegemonikus rendben megjelenített  további szereplők, a nem liberális 
„másik” pozicionálása;

2) a szerző egy másik írásában a biztonság és szabadság kapcsolatát, amely közben 
tovább igyekszem pontosítani a biztonság jelentését az adott  kontextusban, ide 
értve annak meghatározását, hogy Tesón rendszerében mi képezi a védendő 
tárgyat, valamint milyen szereplők ellen szükséges a védelem. Ezen a ponton a 
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liberális rend absztrakt értékeinek védelme a jó és a rossz között i harc metafo-
rájában teljesedik ki, amely a liberális szabadságok összességét szembeállítja a 
szeptember 11-i „elvi gonosztevők” pszichológiai jellemrajzával;

3) végül röviden elemzem Tesón érvrendszerét az Iraki háborút illetően, ahol a 
szerző a támadás humanitárius intervenció mivolta mellett  foglal állást, és egy-
ben visszaköti a biztonság kérdését az amerikai liberális rend védelméhez.

Egy, a humanitárius intervenciót tárgyául választó kötetben Tesón a liberális ala-
pokon történő humanitárius intervenció igazolhatósága mellett  érvel. A humanitárius 
intervenció ilyen módon történő alátámasztásában a hangsúly a zsarnokság (pl. ön-
kényuralmi rendszerek), illetve az anarchia (pl. bukott  államok) áldozatainak megmen-
tésére irányuló, egyetemes emberiességen alapuló erkölcsi kötelességre helyeződik. 
Az „emberi jogok védelmét szolgáló katonai beavatkozás (forcible intervention)” Tesón 
szerint akkor megengedett , ha a „nemzetközi katonai erő bevetése, illetve az azzal való 
fenyegetés arányos, azt elsősorban egy liberális kormány vagy szövetség hajtja végre 
zsarnokság vagy anarchia felszámolása céljából, valamint az áldozatok üdvözlik a be-
avatkozást, és mindez a double eff ect tanával összhangban történik.”4

Tesón érvelésének fontossága a dolgozat témáját illetően abban mutatkozik meg, 
hogy a humanitárius intervenció elméleti megalapozása jelen esetben együtt  jár egy 
bizonyos liberális rend elsődlegességének kinyilvánításával. Mindez egyrészről a li-
berális elvek elsődlegességének kimondásával, valamint ezen elvek érvényesüléséhez 
szükséges normatív eszközrendszer levezetése során történik.

A humanitárius intervenció kritikusaival szemben a szerző a következőképpen fo-
galmaz: a liberális alapokon történő humanitárius intervenció előnye, hogy a „háborúk 
egységes indoklását teszi lehetővé”. Ebben a kontextusban – írja Tesón – „a liberális 
elemzésnek fel kell tételeznie, hogy a liberális feltevések (mint például az egyéni au-
tonómia fontossága) egyetemesen jobbak”, mint például az „inkonzisztens illiberális 
feltevések”.5

Ahogy ez az idézett  tanulmány további részeiből kiderül, az emberi élet és egyéni 
autonómia liberális értékei Tesón rendszerében egyben magának az ezeket védelmező, 
garantáló (szintén liberális) államnak a legitimációját is jelentik. Mindez két következ-
ménnyel jár a beavatkozó és minden további szereplő számára. Egyrészről, a szerző 
szerint „az államlegitimáció ezen liberális fogalma a beavatkozó helyes viselkedését is 
irányítani fogja.” Ebben a felfogásban „a beavatkozónak engedelmeskednie kell a sze-
mélyek méltóságának megőrzését biztosító intézmények és gyakorlatok elősegítésére, 
létrehozására és helyreállítására irányuló általános kötelezett ségnek.”6 Más megköze-
lítésben ugyanakkor az állam létének liberális értékekre alapozó legitimitásfogalma a 
szuverenitás fogalmát instrumentalizálja, és egy „más, alapvetőbb célok elérését szolgáló 
eszközként” tünteti fel, amely a kozmopolita nacionalizmus politikai alapfeltevéseivel 
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mutat rokonságot. Tesón szerint az „emberi jogok tömeges megsértése nemcsak a sze-
mélyek méltóságát érintő egyértelmű támadás, hanem magának a szuverenitás elvének el-
árulását jelenti”.7 Mindennek fényében, más állam szuverenitásának tiszteletben tartása 
– folytatódik az érvelés – sosem lehet elégséges ellenérv a humanitárius intervenciót 
támogató érvekkel szemben.

A humanitárius intervenció fogalmához társuló normatív eszközrendszer részeiként 
megjelenő instrumentalizált szuverenitásfogalom, valamint az erkölcsileg helyes cse-
lekvésnek lehetőséget teremtő liberális értékek mellett  Tesón bevezet egy további raci-
onalitásfogalmat is, amely az érintett  társadalmak tagjaira nézve tartalmaz feltevése-
ket. A szerző szerint ugyanis feltételezhető, hogy a zsarnokság vagy anarchia áldozatai 
egyetértenek a humanitárius beavatkozással, mivel „egy racionális személy sem egyez-
ne bele egy mindenre kiterjedő szuverenitáselvbe (blanket sovereignty principle), amely 
megakadályozná a beavatkozást, mivel így maguk is zsarnokság vagy anarchia áldo-
zataiként a rendszer foglyaivá válhatnak”.8 Ez az érvelés azt implikálja, hogy minden 
racionális személy inkább vállalná a katonai beavatkozással járó emberi költségeket is, 
mint hogy egy nem liberális rendszer uralma alatt  kelljen élnie. Tesón az emberi élet 
ilyen célért való feláldozhatóságát (valamint az erre irányuló normatív preferenciát) a 
következőképp indokolja: „Az emberi életek megmentésének, valamint az emberi jo-
gok és az igazságosság visszaállításának célja eléggé kényszerítő erejű a humanitárius 
intervenció engedélyezésére nézve, még ártatlan életek árán is.”9

Mindezek fényében elmondható, hogy a Tesón által körvonalazott  humanitáriusin-
tervenció-fogalom elsősorban az emberi élet és autonómia absztrakt fogalmának védel-
mét szolgálja, nem pedig az önkényuralmi rendszerek valódi áldozataiét: mint ahogy 
az a fent bemutatott  érvelésből is kiderült, az emberi élet nemcsak hogy feláldozhatóvá 
válik bizonyos liberális elvek védelme érdekében, hanem a nem liberális rendszerek-
ben található élet védendősége is megszűnik a Tesón által rekonstruált racionalitás kö-
vetelményeinek megfelelően.

Az amerikai liberális rend absztrakt elveinek védelme még egyértelműbb megfogal-
mazásban mutatkozik meg Tesón „Liberal Security” című írásában, amely a szabadság 
és biztonság között i dilemma megoldására vállalkozik, a 2001. szeptember 11. utáni 
időszak demokratikus kihívásainak fényében. A szerző szerint „egy demokráciában 
biztonság és szabadság nem egymással ellentétes, hanem egymást kiegészítő minősé-
gek”. Ennek megfelelően,

a háborús helyzetben vagy szükségállapotban elfogadott  bármely biztonsá-
gi intézkedésnek a célja azoknak a szabadságoknak a megőrzése, amelyek 
a demokratikus életformát (democratic way of life) meghatározzák. Amikor a 
demokratikus államformában élő állampolgároknak kĳ árási tilalmat vagy 
jegyrendszert kell elviselniük a háborús időkben, elvárják, hogy az e meg-
szorításokat igazoló harc maga is igazolásra kerüljön. Ennél fogva a klisé 

Külügyi Szemle 2011_3_főrész.192.indd   69Külügyi Szemle 2011_3_főrész.192.indd   69 2012.03.05.   10:13:512012.03.05.   10:13:51



70 Külügyi Szemle

Strausz Erzsébet

tökéletesen igaz: a biztonságra való törekvés mindössze a szükséges lépések 
megtételét jelenti a demokrácia és az emberi jogok védelme érdekében, az 
ezeket fenyegető ellenségekkel szemben.10

A humanitárius beavatkozás kontextusában a zsarnokság valódi áldozatai érdeke-
inek elsődlegessége helyébe lépő absztrakt emberiélet-fogalom logikájához hasonló-
an – a fentieknek megfelelően –, a bizonyos konkrét szabadságok csorbításával elérni 
kívánt biztonság végső célja a szabadság absztrakt fogalmának védelme. A biztonsági 
intézkedéseknek az alapvető szabadságok megvédelmezésével történő indoklására te-
kintett el, a szerző a következő absztrakt tesztet dolgozta ki: „egy biztonsági intézkedés 
akkor és csakis akkor igazolt, ha az általa csorbított  szabadság mennyisége szükséges 
a szabadságok teljes rendszerének védelméhez a belső vagy külső ellenség fenyegeté-
sével szemben”.11

A szabadságok teljes rendszerére való hivatkozás, csakúgy, mint az emberi élet 
absztrakt fogalma, Tesón érvrendszerében tovább erősíti az elvi síkon történő fegyve-
res hadviselés eszméjének legitimációját. Ezen a ponton bontakozik ki a liberális rend 
absztrakt elveinek biztonságát veszélyeztető ellenség képe, amely egyben a háborút 
igazoló „nemzeti önvédelem” retorikáját is mozgósítja. Arra a kérdésre, hogy mitől, 
illetve kiktől is kell az amerikai nemzetet megvédeni, Tesón a következő választ adja:

Azoktól, akik az életünket, a magántulajdonunkat és szabad intézménye-
inket fenyegetik. Ezért az önvédelemből vívott  háború legalább annyira 
szolgálja a személyek közvetlen védelmét, mint amennyire a demokratikus 
intézmények védelmét jelenti. Abból a feltételezésből, hogy az Egyesült Ál-
lamok támadói nemcsak az Egyesült Államok, hanem azok ellen az értékek 
ellen is intéztek támadást, amelyet az Egyesült Államok képvisel – minde-
nekelőtt  a szabadság és a demokrácia ellen –, számos dolog következik. Elő-
ször is, az ellenség (a radikális iszlám) csak fegyverrel győzhető le. A terro-
rizmus elleni háborúból nincsen békés kivezető út, tekintett el az ellenség 
eltökéltségére és kegyetlenségére.12

Az ellenség ilyen módon történő azonosítása, valamint a radikális iszlámmal való 
konfl iktus megkerülhetetlenségének vélelme tovább erősödik az erkölcsi/fi zikai fenye-
getés (moral/physical threat) fogalmainak bevezetésével, valamint a „gonosz” két formá-
jának megkülönböztetésével. Tesón érvrendszerében a liberális elvek fenyegetett ségére 
utaló erkölcsi fenyegetés akkor jön létre, amikor az „aktuális támadás (vagy az azzal 
való fenyegetés) súlyos természete, valamint az ebből eredő, a demokratikus állam pol-
gárainak életére fenyegetést jelentő következmények (fi zikai fenyegetés) mellett , az el-
követők illiberális elvek vagy értékek nevében cselekszenek.” Ebben a kontextusban

a 2001. szeptember 11-i támadások nem csupán gyilkossági cselekmények 
voltak. Ezek a legalapvetőbb értékeink, az emberi méltóság, szabadság és 
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emberi jogok iránti elkötelezett ségünk elleni támadások voltak, mivel olyan 
elvek szellemében követt ék el őket, amelyek tagadják ezeket az alapvető ér-
tékeket.13

A „gonosz” fogalmára a szeptember 11-ei elkövetők szándékának vizsgálata során 
irányul a fi gyelem.14 A szerző érvelése szerint: „a támadók szándéka – ami ebben az 
esetben a liberális értékek lerombolására vagy aláásására irányuló szándékot jelenti – 
szerepet játszik a minket foglalkoztató probléma elemzésében”. Következtetésképp 
– írja Tesón –, „a liberális értékek elpusztítására irányuló szándék gonosz szándék”.15

Tesón a következő bekezdésekben kétféle gonoszt különböztet meg: az opportunista 
gonoszt (opportunistic evil) és elvi gonosztevőket (principled evildoers). Míg az első esetet 
a bankrabló alakja illusztrálja, aki egy racionális cél érdekében szeg törvényt, Tesón 
szerint a második esetre jellemző fi gura az öngyilkos merénylő, aki gonosz elvektől 
vezérelve, egy univerzális, az egyéni érdekeken túlmutató értéket kíván megvalósítani. 
Az amerikai liberális rend ellenségeinek még pontosabb jellemrajzát adja az elvi go-
nosztevők bemutatása. Tesón szerint: „első pillantásra azt gondolnánk, hogy az elveket 
követő emberek fogékonyak a racionális érvelésre, de ez nem mindig van így. A legtöbb 
elvi gonosztevő fanatikus. A fanatikus egy olyan személy, aki hisz valamiben és 1. nem 
fogad el semmilyen, a hitével ellenkező érvet vagy bizonyítékot, valamint 2. hajlandó 
jelentős áldozatot hozni hite követése érdekében.”16

A következő retorikai lépés annak kimondása, hogy „a szeptember 11-i támadók elvi 
gonosztevők”, amely egyben felhívja a fi gyelmet a „gonosz elleni harc sürgősségére”. 
A szeptember 11-i támadók, Tesón jellemzése szerint,

gonosz elvtől vezérelve cselekszenek, amely a Nyugat lerombolására ad 
mandátumot, vagy a hitetlenére, a Nagy Sátánéra, a „permisszív” demokrá-
ciáéra […], és ezért hajlandók jelentős személyes áldozatot vállalni, akár még 
a halált is. Természetesen a Nyugat és a radikális iszlám között i konfl ik-
tusnak többféle értelmezése létezik, de egy valamiben biztosak lehetünk: a 
szeptember 11-i támadók a demokratikus értékeket vett ék célba, feltehetőleg 
azért, mert ezeket az értékeket fenyegetésnek látják a radikális iszlám szá-
mára központi szerepet játszó premodern hitrendszerre és politikai intéz-
ményekre nézve.17

Mindennek fényében a szerző a terror elleni háborút „a jó és a gonosz között i harc-
ként” jeleníti meg, amelyet „meg kell nyerni”. Mint megtudjuk, „a terror elleni küz-
delem” ugyanakkor nincs ellentétben az emberi jogokkal: a küzdelem magukért „az 
emberi jogokért folyik”,18 vagyis ismét csak az emberi jogok eszméjéért, az absztrakt 
elvek síkján.

Annak eldöntésére, hogy Irak megtámadása mindezek fényében értékelhető-e hu-
manitárius intervencióként, a szerző a következő módon hozza vissza a biztonság 
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fogalmát: egy szűk és egy tág humanitárius logikát különböztet meg, amelyek össze-
függnek, ám mégis különböznek egymástól. Míg a szűk értelemben vett  humanitárius 
cél a zsarnokság áldozatainak a megmentéseként defi niálódik, addig Tesón szerint az 
„átfogó (grand) terv, amely láthatóan meghatározza a 2001. szeptember 11-i támadáso-
kat követő amerikai külpolitikai stratégiát, egy mondatban a következőképpen foglal-
ható össze: az Egyesült Államok ellenségeinek legyőzése szükségessé teszi a liberális 
reformok előmozdítását a Közel-Keleten és valójában az egész világon is”.19

Mindemellett , a szerző érvrendszeréből az következik, hogy a humanitárius szándék 
már önmagában létrehozza a humanitárius intervenció kategóriáját: „ha egy kormány 
azzal a szándékkel folytat háborút, hogy megmentse a zsarnokság áldozatait, és valóban 
fel is szabadítja ezeket az áldozatokat, akkor a beavatkozás humanitáriusnak mond-
ható (így alkalmazható rá a humanitárius intervenció doktrínája), még akkor is, ha az 
indíték önérdeken alapult vagy az más módon nem humanitárius”.20 Összegzésképpen 
a szerző megállapítja, hogy az Irak elleni támadással „a szándékolt cselekmény az ira-
kiak felszabadítása volt; az indíték pedig az Egyesült Államok biztonságának a Közel-
Keleten és más területeken való növelése a liberális reformok előmozdítása révén”.21

Amint az a fent kiemelt idézetek összesítéséből kitűnik, a terror és a biztonság kér-
dései Tesón érvrendszerében a következőképpen jelennek meg. Az Egyesült Államok 
területi biztonsága összekapcsolódik a demokrácia absztrakt elveinek a biztonságával, 
vagyis ebben a felfogásban a terrorizmus elleni háború elsősorban elvi síkon nyer ér-
telmet: az Irak ellen irányzott  fegyveres beavatkozás végső célja az amerikai demokra-
tikus önkép ellenségeinek legyőzése. A liberális demokrácia mint rezsimforma ebben a 
kontextusban ugyanakkor nem csak az ellenségtől megvédendő értéket jelenti, hanem 
egy olyan, előnyben részesítendő politikai rendre is utal, amely kizárólagosságra törek-
szik a vele ellentétes (a saját értékeit tagadó) politikai formákkal szemben. Amint azt a 
humanitárius intervenció Irakot érintő „átfogó logikája” felfedi, az Egyesült Államok 
területének és absztrakt demokratikus elveinek biztonsága a demokratikus reformok 
előmozdítása révén, vagyis az illiberális rezsimek liberális demokráciává formálásán 
keresztül növelhető.

A szerző szóhasználatában a szeptember 11-i támadásokkal és a támadókkal kapcso-
latos okfejtések a terrorizmus tárgykörét járják körbe. A szeptember 11-i támadók elvi 
gonosztevőkként jelennek meg Tesón érvrendszerében, ahol a „gonosz” jelző elsősor-
ban a liberális értékek tagadásának vélelméhez tapad (nem pedig például a szeptember 
11-i támadások civil áldozatainak tragédiájához). A fanatikusként jellemzett  támadók a 
szerző leírása szerint kívül esnek a racionalitás tartományán, csakúgy, mint azok az el-
nyomás alatt  élő áldozatok, akik saját életük védelme érdekében nem egyeznének bele 
a humanitárius intervencióba. Ebben a retorikai struktúrában az emberi élet konkrét 
megnyilvánulásai szembe kerülnek az emberi élet és autonómia absztrakt, liberális fo-
galmával, amelyet az előző elpusztítása árán is meg kell védelmezni.
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Mindennek fényében elmondható, hogy a Tesón retorikájában „a jó és a gonosz kö-
zött i harcként” aposztrofált terrorizmus elleni küzdelem emlékeztet az elvi gonoszte-
vők fanatizmusának logikájára, mely szerint a fanatizmus 1. nem fogad el semmilyen, a 
hitével ellenkező érvet vagy bizonyítékot, valamint 2. a hite követésében hajlandó jelen-
tős áldozatot hozni.22 A demokratikus értékeket tagadó elvi gonosztevők legyőzésének 
végső célja (ezzel összhangban az önkényuralmi rendszerek áldozatai megmentésének 
másodlagossága) összemossa a terror és a biztonság kategóriáit a szerző érvrendsze-
rében: az amerikai demokratikus önkép biztonságát meghatározó fogalmi rendszer és 
a biztonság növeléséhez szükséges cselekvési út ebben a megjelenítésben a legyőzni 
kívánt ellenségnek tulajdonított  logikát követi.

A biztonságot veszélyeztető és a biztonságot szolgáló terror dilemmája:
Michael Ignatieff  a birodalmiság, valamint
a „kisebbik és nagyobbik rossz” kérdéseiről

A 2001. szeptember 11-i támadásokat követően kialakult helyzetre reagálva, Michael 
Ignatieff  több tudományos és számos kevésbé formális írásban (mint pl. újságcikkek 
vagy szerkesztői levelek) szól hozzá az aktuális bel- és külpolitikai kihívásokhoz. A ter-
ror és a biztonság tudományos megjelenítéseinek feltérképezése szempontjából fontos 
megemlíteni, hogy Ignatieff  érvrendszerében párhuzamosan jelenik meg az Egyesült 
Államok belső sérülékenységének és a kifelé irányuló birodalmi törekvéseinek tárgya-
lása. A szerző mindkét esetben retorikailag egyfajta „szükségszerűséget”, valamint egy 
ebből következő „szükséghelyzetet” vázol fel, amelynek jelentősége abban rejlik, hogy 
rendkívüli intézkedések megtételére hatalmazza fel az amerikai kormányt. A szük-
séghelyzet retorikai megalapozásával bizonyos helyzetek olyan módon állítódnak be, 
amely egyrészről nem hagy lehetőséget alternatív értelmezési sémák alkalmazására, 
másrészről legitimálja a szükséghelyzet természetéből következő, a rendes ügymenet-
től eltérő, kivételes intézkedések meghozatalát. A szeptember 11-ét követő politikai hely-
zet „szükséghelyzetként” való ábrázolása ennél fogva semlegesíti a politikai döntések-
ben mindig jelen levő alternatívák között i választást, valamint igazolja a retorikailag a 
szükséghelyzethez kapcsolt döntéseket.

Amint azt a következőkben bemutatom, Ignatieff  érvrendszerében a „szükség” 
elem nemzetközi téren az Egyesült Államok feltételezett  birodalmiságához és az ab-
ból fakadó kötelezett ségekhez kapcsolódik, míg a belpolitikában ez a kisebbik és a na-
gyobbik rossz között i választás kényszere formájában jelenik meg. A szükségszerű-
ség nemzetközi és belpolitikai megnyilvánulásainak analízisét követően a nagyobbik 
rossz eseteinek feltérképezésével folytatom az elemzést, végül kísérletet teszek a szerző 
érvrendszerében megmutatkozó, az alábbiakban bemutatásra kerülő fogalmi elemeket 
összekötő logika azonosítására.
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Nemzetközi vonatkozásban Ignatieff  a következőképpen írja le az Egyesült Államok 
helyzetét: az Irak megtámadását megelőző hónapokban közétett  „The Burden” című 
szerkesztői levélben az Egyesült Államokat de facto birodalomnak nevezi, amely túlmu-
tat a „világ legbefolyásosabb állama” kategórián, megjelenítve ezzel a modern „empire 
lite” fogalmát. Ignatieff  ábrázolásában az USA egy „jóindulatú (benign) hatalomként” 
jelenik meg, egy olyan „globális hegemónként”, amelynek „díszítő hangjai a szabad pi-
acok, az emberi jogok és a demokrácia”, amiknek ugyanakkor „a világ legelképesztőbb 
hadserege szerez érvényt”.23 A szerző szerint az így jellemezhető jóindulatú birodalmi-
sággal járó naivitásnak a szeptember 11-i terroristatámadások véget vetett ek: itt  az ide-
je, hogy az Egyesült Államok birodalmisága „tudatára ébredjen”, vagyis többé nem lé-
tezik „ártatlan választás” a köztársasági identitás megőrzése és a birodalmisággal járó 
kockázatok felvállalása között . A szerkesztői levél címében szereplő burden mindennek 
fényében a felvállalt birodalmiság terhét jelenti, amelyet Ignatieff  a következő módon 
fogalmaz meg: „nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok meg tudja-e tartani a 
köztársasági erényeit egy bűnös világban”, hanem hogy „a köztársaság biztonságban 
fenn tud-e maradni ott honában anélkül, hogy külföldön birodalmi rendfenntartásra 
(imperial policing) kényszerüljön”.24

Ebben a kontextusban a szeptember 11-i terroristatámadások a tényleges, ám „öntu-
datlan” birodalmiság és a birodalmi identitás, valamint az azzal járó következmények 
felvállalása között  teremti meg a kapcsolatot, ami más szemszögből közelítve az Irak 
elleni támadás legitimációját alapozza meg. Az öntudatára ébredt empire lite ugyanis 
– folytatódik a szerző érvelése – bizonyos klasszikus „birodalmi feladatokat” is meg-
örököl. A birodalmiság felismerése ennél fogva egyfajta történelmi szükségszerűséget 
eredményez, amelyben Irak kérdése egy régre visszanyúló problémaként jelenik meg. 
Ignatieff  Irakot „birodalmi fi kciónak” nevezi, amelyet „függetlensége óta brit és francia 
erők tartanak össze”. A „jóindulatú birodalom” identitás ezen a ponton kiegészül a 
fegyveres erő alkalmazásának szükségszerűségével, mivel a birodalmi retorika törté-
netisége szerint magának Iraknak a létezése birodalmi tevékenység eredménye, és mint 
ilyen, a birodalmiságát felvállaló amerikai birodalom hatáskörébe tartozik. A történel-
mi szükségszerűség a jelen kihívásaival további két módon forr össze: egyrészt a biro-
dalmi feladatok kivitelezéséhez Ignatieff  az Egyesült Államokat a nemzetközi jogon 
felül helyezni, arra hivatkozva, hogy „a birodalom érdekeinek jogában áll más államok 
szuverenitását átt örni”. Ebben a szellemben – írja a szerző – „az Egyesült Államok ak-
kor multilaterális, amikor az akar lenni, és akkor cselekszik unilaterálisan, amikor erre 
szükség van”.25 Másrészről ezen a ponton az érvelés visszakapcsolódik a „jóindulatú 
hegemón” fogalmához, amely az amerikai birodalmi törekvéseket egyetemesen pozitív 
hatású tevékenységként jeleníti meg. Annak az „amerikaiakat érintő fogós kérdésnek” 
a megválaszolása helyett , miszerint „az ő szabadságuk vajon tartalmazza-e a határai-
kon kívül élők szabadsága megvédelmezésének kötelezett ségét is”, a szerző arra fekteti 
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a hangsúlyt, hogy a tények szerint „számos nemzet köszönheti szabadságát az ameri-
kai fegyveres erőknek”. Mindez azt implikálja, hogy az amerikai birodalmi tevékeny-
ség külföldön valójában az elnyomott ak érdekeit is szolgálja.

A nemzetközi „szükségszerűség” retorikai megalapozásával Ignatieff  Irak megtáma-
dása mellett  érvel, beillesztve azt egy olyan birodalmi retorikába, amely összekapcsolódik 
az egyetemesen erkölcsös külpolitikai cselekvés, valamint a nemzeti önvédelem kérdé-
seivel. A terroristatámadások által kikényszerített  birodalmiidentitás-felismerés mellett  a 
The Lesser Evil című könyvében a szerző részletesen foglalkozik a belpolitikában létrejövő 
„terrorista szükséghelyzet” (terrorist emergency) kihívásaival, amelyek – a többi között  – 
az Egyesült Államok demokratikus identitása megőrzésének lehetőségeire kérdeznek rá. 
A társadalom fokozott  rendőri ellenőrzése, a lehallgatási ügyek, valamint a terrorizmus 
vádjával gyanúsított á váló amerikai és külföldi állampolgárokkal szemben alkalmazott  
bánásmód a liberális demokráciák erőszakmentes identitásának tényleges alapjait erőtelje-
sen problémássá teszik. Ignatieff  a politikai élet rendes menetéhez képest kivételesnek de-
fi niált „terrorista szükséghelyzet” fényében a következőképp fogalmazza meg az aktuális 
belpolitikai dilemmát: „Milyen kisebbik rosszakat (lesser evils) követhet el egy társadalom, 
ha úgy véli, a saját pusztulását jelentő nagyobbik rosszal (greater evil) áll szemben?”26

A liberális demokráciákban megengedhető kényszerítő erő (coercive force) kérdése 
Ignatieff  érvrendszerében az általa feltételezett  terrorista szükséghelyzet tényéből kö-
vetkezik: amint azt a szerző nyomatékosítja, „a szükséghelyzetek minden esetben ma-
gukban foglalják a végrehajtó hatalom kivételes jogköreinek alkalmazását”.27 A szük-
séghelyzet retorikai kinyilvánítása tehát egyrészről semlegesíti a kivételes jogkörök 
használatát megelőző politikai döntést, valamint a demokratikus ellenőrzést ezekre az 
intézkedésekre szűkíti le. Ennek szellemében, a végrehajtó hatalom kivételes eszkö-
zeinek használatára vonatkozóan Ignatieff  a „kisebb rossz” elve mellett  érvel, amely 
szerinte egy bizonyos etikai hozzáállást jelent az aktuális belpolitikai vitákhoz és in-
tézkedésekhez, miközben a „demokráciák a terrorizmus ellen küzdenek”. Ebben az 
esetben egy „faktuális” és egy normatív követelmény ütközik: a demokráciák eszerint 
azért küzdenek, hogy „megvédjék azt az tételt, hogy a politikai életüknek erőszakmen-
tesnek kell lennie”, ugyanakkor, ahogy azt a szerző nyomatékosítja, „a terror legyőzése 
erőszakot követel”.28 Ahogy Ignatieff  egy, az említett  könyvhöz kapcsolódó szerkesz-
tői levélben hozzáteszi, a terrorral szembeni küzdelemben elkerülhetetlen az erőszak, 
mivel „ahhoz, hogy a gonoszt (evil) legyőzzük, magunknak is gonosszal kell üzérked-
nünk: gyanúsított ak bizonytalan ideig tartó fogva tartása, kényszervallatás, orgyilkos 
merénylet vagy akár preemptív háború. Ezek azért gonosz tett ek, mert mindegyikük 
eltér a nemzetközi és belső jogi szabályoktól, valamint mert emberi életeket vesznek el, 
vagy megfelelő eljárás nélkül fosztanak meg embereket a szabadságuktól”.29 Ignatieff  
egy másik írásában óvatosabban fogalmaz a megengedhető rosszak tárgyköréről a „ki-
sebbik rossz” elvének alkalmazásával kapcsolatban. E szerint:
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a következmények annyira fontosak lehetnek (mint például emberek ez-
reinek megmentése egy terroristatámadástól), hogy érdemes lehet egyes 
egyéneket könyörtelen – de nem fi zikai – kényszervallatásnak kitenni, ami 
akár a gyanúsított ak szellemi tűréshatárát is elérheti; mindez ugyanakkor 
továbbra is az emberi méltóságuk csorbítását jelentené. De ez lenne mégis 
a kisebbik rossz több ezer ember halálához képest; ez a szükségszerűség 
azonban nem teszi ezeket az intézkedéseket erkölcsileg helyessé.30

Ebben a felfogásban a „kisebbik rossz” elve az egyén jogai és a többség védelme 
között i mérlegelési aktusként jelenik meg, amely – amint azt a következő idézet is meg-
mutatja – elsősorban az eljárási szabályok betartására helyezi a hangsúlyt. Ignatieff  sze-
rint

a szükségszerűség olyan intézkedések megtételét követelheti meg tőlünk, 
amelyek a demokrácia emberi méltóságot védő alapértékeinek nem felelnek 
meg. Míg ezt nem tudjuk elkerülni, a legjobb útja a sérelmek minimalizá-
lásának az, ha a fejünkben tisztán megkülönböztetjük, hogy mit igazolhat 
a szükségszerűség és mit az emberi méltóságot védő erkölcsi elvek, és hogy 
sohase engedjük a szükségszerűség legitimációit – mint például a kockázat, 
fenyegetés, közvetlen veszély –, hogy a szükséges intézkedések erkölcsileg 
problematikus természetét feloldják. Mivel ezek az intézkedések erkölcsileg 
problematikusak, szigorúan kell venni az alkalmazásuk lehetőségét: a le-
hető legkisebb számú emberrel szemben, végső megoldásként, egy nyitott  
demokratikus rendszer ellenőrző mechanizmusainak alávetve.31

A „kisebbik rosszak” alkalmazását igazoló formai követelmények ebben a kontex-
tusban a „nagyobbik rossz”, a demokratikus identitás elvesztése ellen kívánnak védel-
met nyújtani. A szerző megfogalmazásában mindez így hangzik: „Ha a terror elleni 
háború megköveteli a kisebb rosszak alkalmazását, mi fogja őket meggátolni abban, 
hogy nagyobb rosszá váljanak? Az egyetlen válasz erre a demokrácia maga.”32 Az el-
járási szabályok betartásának szükségességét a szerző a „hátrakötözött  kézzel harco-
ló demokrácia” metaforájával érzékelteti, ami azt a feltételezést rejti magában, hogy 
a demokratikus rend erőszakmentes identitása megvédhető akkor, ha az (egyébként 
az autonóm, emberi méltóságában tisztelt egyén ideálképével ellentétes) erőszak a köz 
számára igazolt és ellenőrizhető módon kerül alkalmazásra.

A nagyobbik rossz fogalma ebben a kontextusban tehát egyrészről az ellenőrzés alól 
kikerülő erőszak kategóriáját jelenti a belpolitikában, ami egyben a demokratikus iden-
titás elvesztésének felel meg, másrészről viszont a szerző így jellemzi a külső küzdelem 
célpontjául megjelenő terrorizmust. Míg a demokratikus identitás vesztét a demok-
ratikus intézmények potenciális diszfunkciója okozza, addig az „apokaliptikus nihi-
lizmusként” leírt terrorizmust a szerző retorikailag kivonja a politika terrénumáról. 
Ignatieff  egy további, a Guardianben megjelent cikke a következőképpen illusztrálja a 
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szerző álláspontját a terrorizmussal kapcsolatban: „az eszközeik nihilizmusa – az em-
beri költségek iránti közömbösség – nemcsak a politika tartományából vonja ki a terro-
ristacselekményeket, hanem egyben a háború tartományából is. A céljaik apokaliptikus 
természete miatt  abszurd lenne elhinni, hogy politikai követeléseket támasztanak.”33 
Hasonló felfogásban – folytatja –, „a terrornak nem politikája, hanem metafi zikája van; 
egy olyan vágy vezérli, amely az időnek és a történelemnek végső értelmet kíván adni, 
egyre fokozódó mértékben erőszakos cselekményeken keresztül, amely végül a jó és a 
gonosz között i végső harcban kulminál.”34

Az ily módon a nagyobbik rosszként, illetve gonoszként megjelenített , valamint a 
politika tartományából kivont terrorizmus reprezentációja tovább bővül az egyéni ter-
rorista „rendezőként” (auteur) történő ábrázolásával, aki a digitális képet „kényszer-
vallatási eszközként” használja, olyan módon, hogy „minket” (a liberális demokráciák 
tagjait) a terror logikájával való azonosulásra kényszerít, amivel magunk is „testvérek-
ké válunk a becstelenségben”.35

Ignatieff  érvelésében tehát a terrorizmus feltételezett  nihilizmusa, valamint a racio-
nális alapokon meg nem közelíthető logikája (például a terrorizmus vágymetafi zikája 
vagy a terrorista esztétikai kényszervallatása) kivonja azt a politika szintjén értelmez-
hető cselekmények köréből. A demokratikus identitás biztonságának kérdése ugyan-
akkor bevonja a gonosz/rossz „kisebb” kategóriáját a demokrácia mechanizmusainak 
működési körébe, ahol a racionális alapokon kidolgozott  rendszer – Ignatieff  érvelése 
szerint – képes ellenőrzése alatt  tartani a „gonosz” (egyébként irracionálisként megje-
lenített ) minőségét. A szerző az amerikai belpolitikai rend megoldandó feladataként 
megjelenő, valamint a külső ellenség természetének tulajdonított  „gonosz” azonos 
(bár eltérő súlyozott sággal ábrázolt) erkölcsi kategóriájának problémáját végső soron a 
demokrácia formai követelményeinek és eljárási szabályainak hangsúlyozásával oldja 
fel. A biztonság érdekében kívánatos és a biztonságot fenyegető, nem kívánatos terror 
között i különbségtétel problematikussága Ignatieff  narratívájában a tragédia minősé-
gének bevezetését követeli meg. A kisebb rosszként a demokrácia mechanizmusainak 
működési körébe bevont terror kérdésével kapcsolatban a szerző a következőképpen 
foglal állást:

a terrorizmus elleni harcnak a kisebbik rossz elve szerinti megközelítése 
elismeri a „tragikus dimenziók” között i feszültséget […], aközött , hogy mi a 
szükséges és mi a helyes. A döntési lehetőségek tragikusságának elismerése 
ugyanakkor nem ment fel a döntésképtelenség alól – viszont a szükséges-
ségre alapozott  döntéseket korlátozni kell az igazságosság által elszenvedett  
veszteség tudatának.36

Az erkölcsileg helyes és a szükségszerű dimenziói között i választás tragikus mivol-
tának elismerése Ignatieff  érvrendszerében a korábbiakban tárgyalt bel- és külpolitikai 
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szükségszerűség feltevésének önkényességéhez kapcsolódik vissza. A szükségszerű-
ség érdekében az igazságosságon (ide értve például a kényszervallatásnak kitett  áldo-
zatok emberi méltóságán) esett  csorba tragédiája valójában ismételten nem a konkrét 
emberi életek elvesztésének vagy megkárosításának áldozatát ismeri el, hanem a szük-
ségszerűség elemének a politikai helyzet természetébe való kódolása és így az alterna-
tív cselekvési lehetőségek kizárása során jelen levő szabad választás tényének elfedését 
jelenti. A tragédia műfaji jellemzői között  megjelenő értékvesztés jelen esetben a szük-
séges és a helyes között i döntésre korlátozódik, ugyanakkor a tragédia eleme már egy 
olyan módon ábrázolt politikai környezetbe illesztődik bele, ahol a szükségszerűség 
eleme egyébként sem hagy politikai mozgásteret.

Míg Tesón érvrendszerében a biztonság és a terror kategóriáinak egymásba csúszása 
fi gyelhető meg, az amerikai önkép kizárólagosságra törekvő reprezentációja és az ab-
ból következő, a szerző saját fanatizmusfogalmát megidéző logika jelenlétével, addig az 
Ignatieff  által megjelenített  politikai helyzet és az abban lehetséges cselekvési módok 
a terror és a biztonság fogalmai között i különbségtétel problematikusságát fedik fel. 
Tesón esetében az olvasó azt követheti nyomon, hogy retorikailag hogyan épül fel egy 
olyan fogalmi keret, amelyben az amerikai önidentitás és az azzal szemben defi niált 
ellenségkép hasonló logika mentén tartalmaz állításokat, Ignatieff  írásainak elemzése 
közben pedig a védendő demokratikus alapelvek és az apokaliptikus nihilizmusként 
aposztrofált terrorizmus kategóriái között i választóvonal instabilitása tűnik szembe, 
valamint az ezt elfedni célzó retorikai stratégiák (mint például a szükségszerűség fo-
galmának retorikai funkciója) kerülnek más megvilágításba.

A különbségtétel biztonsága (és terrorja):
Jean Bethke Elshtain az igazságos háborúról, az amerikai
demokrácia szekuláris alapjairól, valamint Irak megtámadásáról

Míg Tesón a humanitárius intervenció, valamint a szabadság és biztonság dilemmájá-
nak tárgyalásán keresztül, Ignatieff  pedig a birodalmiság és a „kisebb rosszak” elvének 
kifejtése során érinti a terror és biztonság kérdéseit, Jean Bethke Elshtain az igazságos 
háború doktrínájának megalapozásával járul hozzá az amerikai hegemonikus rend fo-
galmi elemeinek megformálásához. A következőkben a szerző Just War Against Terror 
című, 2004-es könyvének főbb tételeit ismertetve először a politika és a vallás fogal-
mainak kapcsolatát, az Egyesült Államok demokratikus önképének e fogalmakon ke-
resztül történő leírását, valamint mindezzel szembehelyezve, az iszlám és a terroristák 
diszkurzív megjelenítését rekonstruálom.

Ahogy Elshtain könyve bevezető részében provokatívan állítja: „Az iszlamisták […] 
gyűlölnek bennünket amiatt , akik vagyunk és amit a társadalmunk képvisel.”37 Ebben 
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a szellemben elkerülhetetlen a konfl iktus, mivel – a szerző megfogalmazásában – „visz-
szavágunk az ellen, aki a gyönyörű földünk megosztására alkalmatlan, halálos ellen-
ségének nyilvánított  minket”.38 Ezek az állítások a könyv további részeinek fényében 
az amerikai „én” és az iszlamista „másik” kategóriák egymást kizáró ábrázolásának 
részeiként jelennek meg, amely egyben a két fél között i interakciók lehetőségeit, a fegy-
veres erő vagy az erőszak alkalmazásának kereteit is meghatározza az adott  kontex-
tusban.

Az Egyesült Államok alkotmányos identitása Elshtain tolmácsolásában a politika és 
a vallás egy meghatározott  kombinációjaként jelenik meg, amelynek azonban alapvető 
ismertető jegye az állam és az egyház politikai struktúrájának szétválasztása. Egyrész-
ről – írja a szerző – a keresztény vallás bizonyos fogalmai mélyen áthatják az amerikai 
politikai rendszert, mivel például az egyenlőség elve „nem lenne értelmezhető anél-
kül a keresztény alaptan nélkül, amely szerint az emberek egyenlők Isten szemében”.39 
Másrészről ugyanakkor a kereszténység „sosem nyújtott  minden részletre kiterjedő, 
átfogó szabályrendszert, amely minden társadalomra alkalmazható és az emberi lét 
minden aspektusát szabályozza”.40 Érdekes módon, a szerző más helyütt  a politika és a 
vallás tartományai különválasztásának szükségességét azzal a jézusi tannal indokolja, 
amely szerint meg kell adni a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené.41

A szerző az iszlámot ebben a kontextusban az amerikai szekuláris politikai rend-
szerrel szembeállítva jellemzi, hangsúlyozva, hogy „az iszlám már önmagában véve 
politika”, egy olyan politika, amelyben a vallási és a politikai hatalom összefonódik. 
Ez „alapvető különbség” a kereszténység elveihez képest, és mint olyan, ennek a kü-
lönbségtételnek a képessége az, amely Elshtain érvrendszerében megkülönbözteti az 
amerikai „ént” az iszlamista „másiktól”, valamint ez az a képesség (vagy erkölcsi alap), 
amely a jó és a rossz között i különbségtételt is lehetővé teszi. Amint az a következő, 
hosszú idézetből kiderül, Elshtain ellenségképének defi niálásakor a vallás és a politika 
tartományai között i különbségtételre alapoz. Ebben a kontextusban a szerző azt kérdezi:

Hogy mennyire sikerült jól az egyház és az állam, a földi és a spirituális tar-
tományok között i különbségtételt meghonosítani Amerika partjainál? Az 
e kérdésre adott  válasz felfedi a választóvonalat között ünk és azok között , 
akik az ellenségeinknek nyilvánított ák magukat. A mi vallásszabadságunk 
kiátkozásával olyan rezsimeket akarnak létrehozni, amelyek a politikai és 
a vallási hatalmat egybeolvasztják. Hogyan tárgyalunk ideológiai szélsősé-
gesekkel, akik ezt az álláspontot képviselik? A válasz erre, természetesen, 
hogy sehogyan sem. A vallásszabadság vagy a vallásszabadság hiánya egy 
olyan különbség, amely alapvetően meghatározza a felek különböző élet-
módját (way of life), nem pedig alternatív javaslatok sorozata, amelyet a tár-
gyaló felek meg tudnának vitatni saját életmódjuk megtartásával.42
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Ugyanaz az ellentétpár-konstruáló retorikai szerkezet köszön vissza a könyv egy 
további passzusában, de ott  az amerikai különbségtétel és az iszlámnak tulajdonított  
különbségtételre való képtelenség ellentétpárján belül az utóbbi jelenik meg a konfl ik-
tus alapvető forrásaként. Elshtaint idézve:

amikor azok, akik a mi ellenségeinknek kiáltott ák ki magukat, „hitetlenek-
nek” nevezik az amerikaiakat, legalább két szempontból ítélnek el minket. 
Először is, Oszáma bin Láden és követői szemében a legtöbb amerikai ele-
ve elítélendő amiatt , hogy az iszlamista fundamentalizmustól eltérő vallást 
követnek. Másodszor pedig, az amerikaiak elvi szinten egy olyan alkotmá-
nyos rendet vallanak magukénak, amely az egyházat és az államot elvá-
lasztja egymástól, még akkor is, ha a politikai kultúra és a civil társadalom 
szintjén a vallás és a politika sok, szerteágazó módon fonódik össze.43

Ahogy a fenti idézet illusztrálja, Elshtain érvrendszerében, érdekes módon, a kü-
lönbségtételre képtelen „másiknak” a különbségtétel tényével kapcsolatos intoleran-
ciája az, amely Amerika és az iszlám között i konfl iktust megkerülhetetlenné teszi, és 
egyben az amerikai „ént” önvédelemre kényszeríti. Ebben a retorikai struktúrában, 
hasonlóan Tesón és Ignatieff  érvrendszeréhez, a megvédendő tárgy az amerikai de-
mokratikus identitás és annak bizonyos eszményei. A szerző szavaival,

küzdenünk kell és fogunk is – nem azért, hogy bármely országot meghó-
dítsunk, vagy hogy népeket vagy vallásokat pusztítsunk el, hanem hogy 
megvédjük azt, akik vagyunk és amit a jelenben a legjobb tudásunknak 
megfelelően képviselünk. Nem vagyunk kötelesek megvédeni mindent, 
amit idáig tett ünk, vagy amit az országunk épp tesz. Ugyanakkor kötelesek 
vagyunk megvédeni a szabad állampolgárság eszményét egy olyan politi-
kai közösségben, amely a polgári szabadságokat és a szabad vallásgyakor-
lást mindenki számára hozzáférhetővé teszi.44

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az Elshtain által felállított , egymást kizáró 
bináris ellentétpárok (szekularizáció vs. a politikai és a vallási hatalom összefonódása; 
különbségtétel vs. különbségtétel hiánya; valamint végső soron jó vs. gonosz) ugyanazt 
az ellenségkép-meghatározó logikát követik, amivel a szerző magukat az iszlamistákat 
vádolja. Ebből a szempontból különösen illusztratívak a szerzőnek az iszlamista funda-
mentalizmust, illetve a terroristákat ábrázoló állításai. Míg az iszlámot Elshtain egy, a 
vallási és a politikai hatalmat összefonó rendszerként jeleníti meg, amely ugyanakkor 
még magában hordozza a politikai cselekvés lehetőségét, az iszlamista fundamenta-
lizmustól és a terrorizmustól mindezt elvitatja. Elshtain szerint ugyanis „azokat, akik 
a szabadságunkat a bűnösség jegyének tekintve megvetik, nem érdeklik a folyamatos 
társadalmi vitáink a szabadsággal való élés helyes és helytelen módjairól. Ők magát a 
szabadság eszméjét vetik meg”.45
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A terrorizmus megjelenítése a Just War Against Terror című könyvben beleillik a fenti 
retorikai struktúrába, amely bizonyos szereplőket kivon a politika tartományából. 
A terroristák ábrázolása még ezen a ponton is túlmegy: a szerző „Mi a terrorista?” 
kérdése valójában már a terroristákat emberi mivoltuktól is megfosztja. A kérdésre 
adott  válasz szerint „a terroristák azok, akik megölik az »objektív ellenségüknek« gon-
dolt embereket, függetlenül att ól, hogy azok mit vagy mit nem csináltak”. Ahogy azt 
Elshtain tovább részletezi, „a terrorista az, aki elveti a terror magjait. A terror az ál-
dozatait vagy leendő áldozatait megbénító félelemben tartja.”46 A terroristák emellett , 
Tesón ábrázolásához hasonlóan, fanatikusokként jelennek meg. Mint ahogy azt a szer-
ző leírásából megtudjuk, „a fanatikus képzelete féktelenül szárnyal. Az egyik horrort, 
mint például szeptember 11-et, továbbiaknak kell követniük. Mit rombolhatunk le leg-
közelebb? A terrorista viselkedés, amint kezdetét veszi, magát táplálja, csakúgy, mint 
az erőszakos bűnözés más formái.”47

Visszatérve a terrorizmus politikai szempontú értékelésére, a szerző szerint „a terro-
rizmusnak egy nihilisztikus célja van: a legtöbbször vad és utópisztikus célkitűzések 
szolgálatába állított  pusztítás, amelyeknek a hagyományos politika értelmezési tarto-
mányában semmi értelmük sincs”.48 Hasonló szellemben folytatja Elshtain más helyütt : 
„a politikát az erőszak öli meg. Amíg a klasszikus hadviselés a politika más eszközök-
kel történő folytatását jelenti, addig a terrorizmus a politika minden lehetséges eszköz-
zel történő elpusztítását jelenti.”49

A politika terrénumából kizárt terrorizmussal szembeállítva jellemzi Elshtain az 
igazságos háború általa támogatott  doktrínáját. A következő idézetek jól illusztrálják 
a szerző álláspontját az erőszak megengedhető formáit illetően, amelynek kulcsfontos-
ságú eleme az igazságos háború normatív követelményeként megjelenő, szabályozott , 
mértéktartó erőszak ideálképe, amely a fentiekben említett , megkülönböztető erejű kü-
lönbségtételi képesség gyakorlati megnyilvánulásának tekinthető. Érvrendszere kifej-
téséhez a szerző az „igazságosság és háború” fogalmainak alaposabb átgondolására 
szólítja fel olvasóit. Ebben a kontextusban Elshtain az igazságos háború lehetséges cél-
jait illetően a következőképpen fogalmaz: „Az igazságos háborúról való gondolkodás 
azzal a feltevéssel él, hogy a háború olykor az igazságosság eszköze lehet; vagyis a há-
ború helyrehozhat tömeges jogsértéseket vagy visszaállíthatja a rendet a zűrzavarban, 
ide értve azokat a zűrzavarokat is, amelyek néha magukat „békének” nevezik.”50

Másrészről az igazságos háború fogalmának fontos elemei Elshtain érvrendszerében 
azok a tényezők is, amelyek ezt a fajta hadviselést megkülönböztetik más, fegyveres 
erő alkalmazásával járó cselekményektől. A szerző a következőképpen nyilatkozik az 
igazságos háború in bello természetéről:

A polgári áldozatok számának minimalizálása érdekében a hadviselés 
szabályait betartó, szervezett  haderő alkalmazása lehetővé teheti annak a 
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biztonságos környezetnek a létrehozását, amelyben a társadalmi béke (civic 
peace) […] virágozhat. Az igazságosság eszközeként alkalmazott  haderő kü-
lönbözik az esetleges, kontrollálatlan erőszaktól. Ez nem a terror érdekében 
alkalmazott  terror esete. És nem is a magánerőszaké. A megfelelő hatalom 
szolgálatában álló fegyveres erő alkalmazását jelenti.51

Visszakanyarodva az erőszak politikai, illetve a politika területén nem értelmezhető, 
nihilista megnyilvánulásainak kategorizálásához, a fenti illusztrációval összhangban 
a hadviselés mikéntje Elshtain számára tovább erősíti a különbségtétel képessége és 
annak hiánya között i különbségtételt, és az így különválasztott  amerikai „én” és iszlám 
„másik” szembenállását. A következő idézet egyértelműen egymással szembe állítja az 
igazságos háború, valamint az iszlamista fundamentalizmushoz kapcsolt szent háború 
fogalmait. Elshtain a következő módon fogalmaz:

Gondoljunk arra a mély szakadékra, amely az igazságos háború önkorláto-
zó szabályai és Oszáma bin Láden ama felhívása között  tátong, amelyben 
minden muszlimot a világ minden pontján a hitetlenek elleni, korlátok közé 
nem szorított  támadásra hív fel. Ez a szent háború mentalitása, ami a hatá-
rok nélküliségre aspirál: sosem lehet elég hitetlent megölni. A szent háború 
vitézei által vívott  háború a hitük erőszakos terjesztésének szándékát szol-
gálja a hitetlenekkel szemben, legyen az politikai vagy vallási, és történjen 
bárhol vagy bármikor. Az igazságos háború katonái számára mind a célok, 
mind az eszközök határok közé vannak szorítva, még akkor is, ha fájdalmas 
sérelem érte őket.52

Az iszlám fundamentalizmus ellenségképének defi niálása mellett  a szerző az igaz-
ságos háború doktrínáján keresztül Irak megtámadásának legitimitását is alátámasztja 
egy, a könyvhöz csatolt 2004-es epilóguson keresztül.53 Elshtain itt  számba veszi az ira-
ki háború sajátosságait az igazságos háború ad bellum és in bello követelményei szerint, 
majd megállapítja, hogy mind a háború megindításához szükséges feltételek, mind a 
fegyveres erő alkalmazása során betartandó előírások teljesültek. Ebben a megköze-
lítésben az Egyesült Államok támadása Irak ellen úgy jelenik meg, mint egy olyan, 
nyíltan felvállalt igazságos háború, amely a megfelelő szándékoktól vezérelve, végső 
eszközként került bevetésre, egy agresszív cselekményre adott  válaszul, valamint az 
amerikai fél részéről a háború menete az arányosság és a diszkrimináció elveivel össz-
hangban van.

Tesón és Ignatieff  érvrendszeréhez hasonlóan, a fentiekben érintett  fogalmak és 
reprezentációk sora elsősorban az amerikai „én” és az iszlamista „másik” kategóri-
áit, valamint az e kategóriák között  lehetséges viszonyrendszert határozza meg. Az 
eddig bemutatott  szerzők írásaiból kibontakozik az elvek védelmében vívott  háború 
képe, amelyben Tesón a liberális demokrácia emberi életet és egyéni autonómiát védő 
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absztrakt elveit helyezi a középpontba, Ignatieff  pedig a demokráciák erőszakmentes 
önképének védelmét hangsúlyozza. Elshtain érvrendszerében a terror elleni küzdelem 
szintén az amerikai demokratikus identitás védelmében történik, amely ebben az eset-
ben a vallási és a politikai hatalom közötti különbségtétel aspektusára koncentrál. 
A vallás és a politika között i különbségtétel képessége ebben a kontextusban egyben az 
amerikai „én” ellenségei megkülönböztetésének is eszköze, amely esetben a megkülön-
böztetés alapja a különbségtételi képesség feltételezett  hiánya az iszlám fundamenta-
lizmusban. Az amerikai „ént” az iszlamista „másik” fölé helyező megkülönböztető lo-
gika ugyanakkor felidézi a jó és a rossz tudásának bibliai képességét, amely a vallás és 
a politika szétválaszthatóságának problematikusságára hívja fel a fi gyelmet. Az ame-
rikai demokratikus rendszer (feltételezett ) szekuláris alapjainak biztonsága Elshtain 
érvrendszerében megköveteli a különbségtétel fenntartását olyan politikai formákkal 
szemben, ahol a vallás és a politika összefonódása kifejezett en jelenik meg. A terroris-
ták emberi mivoltát elvitató és a politika tartományából kivont ábrázolása az amerikai 
hegemonikus rend alapjaként megjelenő különbségtételi képesség fontosságához iga-
zodik, amely egyben destabilizálja is azt: a szerző által hangsúlyozott  különbségtételi 
képesség tagadása egy politikai alternatívaként vagy áldozat formájában meg nem jele-
níthető különbségként van jelen Elshtain fogalmi rendszerében.

Összegzés

Tesón, Ignatieff  és Elshtain műveiből végül is hasonló logikára épülő narratívák bonta-
koznak ki az Amerikai Egyesült Államok 2001. szeptember 11-ét követő bel- és külpoli-
tikai kihívásaira válaszul. Mind a három szerző tudományos munkássága keretein be-
lül, valamint közéleti értelmiségiként fellépve szólítja meg az amerikai demokratikus 
identitás, az ellenségként megjelenő terrorizmus, valamint az Egyesült Államok szá-
mára lehetséges cselekvési utak kérdéseihez kapcsolódó elméleti és gyakorlati problé-
mákat. Tudományos munka és politikai aktivitás összemosódik a szerzők elméletei ok-
fejtései és a konkrét politikai helyzetek kapcsán kifejtett  nézetei között : a humanitárius 
intervenció és az igazságos háború absztrakt fogalmainak, valamint a „kisebbik rossz” 
elvének tudományos igényű tárgyalása, amint azt megfi gyelhett ük, szorosan kapcsoló-
dik a terrorizmus elleni küzdelem jogi és politikai legitimitásának tárgyköréhez.

Ebben a kontextusban mind a három szerző az amerikai önképhez társított abszt-
rakt elvek védelmében – mint például: az egyéni autonómia és az emberi méltóság, 
az erőszakmentes demokratikus identitás vagy a demokratikus rend szekuláris 
alapjai – támasztja alá Irak megtámadásának szükségességét és jeleníti meg a terro-
ristákat, a fundamentalista iszlámot vagy a „szeptember 11-i támadókat” a védendő 
elvek ellenségeiként. Az amerikai hegemonikus rend fogalmi elemeit és az ezek 
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között felfedhető logikai kapcsolatokat Tesón, Igantieff  és Elshtain fentiekben rekonst-
ruált narratívái az amerikai „én” és az azzal szemben meghatározott  ellenség „másik” 
között i viszonyrendszer adott  módon történő ábrázolásán keresztül illusztrálja. Az el-
lenség elleni harcban a fanatizmus logikájába csúszó amerikai „én” narratív alakja, az 
erőszakmentes identitás védelme érdekében alkalmazott  erőszak paradoxonját kiter-
melő szükséghelyzet megjelenítése vagy a vallási és politikai hatalom különbségének 
fenntartása érdekében a politika tartományából kizárt, alapvető különbségek kategóriái 
az amerikai tudományos-politikai életben már jelen levő gondolatmenetek és érvrend-
szerek szövedékébe illeszkednek bele, és egyben formálják azokat. A tanulmányban 
bemutatott  tudományos narratívák bizonyos elemei egyértelműn rezonálnak például a 
Bush-adminisztráció politikai nyelvezetével, amely a többi között  létrehozta a „gonosz 
tengelyének” fogalmát, megindított a a „jónak a gonosz felett i győzedelmét” célul tűző 
háborút, vagy előhívta a szabadság ideálját megvető terroristák képét. Ugyanakkor a 
fentiekben részletezett  elemzések a tudományos szövegeknek a politika retorikájával 
fennálló, ehhez hasonló összecsengéseire való rávilágítás mellett  jóval szélesebb kör-
ben kívánnak hatni. A Tesón, Ignatieff  és Elshtain munkáiból kibontakozó logikai ren-
dek rekonstruálása közben azokra a társadalmi és politikai mikromechanizmusokra 
igyekeztem felhívni a fi gyelmet, amelyek jelen esetben az amerikai hegemonikus rend 
fogalmi elemeit létrehozzák és mozgatják, megjelenítve azokat az alapvető gondolati 
sémákat, amelyek a társadalmi és politikai diskurzusba bekerülve általánosan elfoga-
dott akká válnak, és így kikerülnek a kritikai vizsgálódás szokásos tárgyköréből.
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Résumé

The Conceptual Framework of U.S. Hegemonic Order:
The Depiction of Terror and Security in the U.S. Scholarly Discourse
on Issues of the War on Terror

The present study examines the discursive depiction of the concepts of terror and 
security through a specifi c segment of the post 9/11 U.S. scholarly literature. Analyzing 
the scholarly and at the same time politically normative works of Anne-Marie Slaughter, 
Michael Ignatieff  and Fernando R. Tesón the paper wishes to shed light on what kind of 
conceptual and linguistic order U.S. domestic and foreign policy measures have been 
embedded into from 9/11 to date and how this order secures conceptual and institutional 
latitude and social legitimacy for certain forms of foreign and domestic policy actions 
and measures. Based on the above mentioned scholars’ works, the paper provides a 
detailed analysis of diff erent depictions of the U.S. self-image, the possible and desirable 
forms of behaviour as a result of hegemonic position, and also the diff erent forms of 
relating to others, which constitute the international system, e.g. the defi nition of the 
image of U.S. enemies, terrorism, fundamental Islam, and the discursive depiction of 
other actors (e.g. failed states) as security risks.
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