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Etnokulturális
sztereotípiák
a historiográfiában
Az utóbbi években, a gyakran paroxisztikus diskurzusok, a kulturális
meg rázkódtatások és etnopolitikai félelmek által ihletett számos könyv
és tanulmány a Másikban (elsõsorban a természetszerûleg ellenségként kezelt szomszédokban) zavaró elemeket vél felfedezni. Ez a felfogás a történelem különbözõ, konfliktusokkal teli fejezeteinek érveire
és a képzeletbeli ellenségességre támaszkodik. Ezekben a legtöbbször
fiktív módon megkonstruált történelmi összefüggésekben a nemzeti
szolidaritás mint feltétel nélküli normarenszer mûködik. Nem véletlen, hogy a kritikus és rákérdezõ történészt bomlasztó elemként kezelik. A szakrális és szakralizált témákat érintõ kriticizmus identitáspolitik ai kérdéseit az identitást ért támadásként fogják fel. Ilyenformán a
nemzeti identitás ideológiája az átmeneti idõszak ontológiájává válik.1
A mai Romániában az etnikumok közötti kapcsolatok a társadalmi-kulturális újrafogalmazások folyamatának szerves részét képezik. Ilyen értelemben az etnikumok közötti kapcsolatok történelmének bemutatása elsõsorban azt feltételezi, hogy az érdeklõdés és a
magyarázatok középpontjába a múlt kerül; legtöbbször azonban a
jelen az, amely a történelem diskurzusának vizsgálatát kiköveteli, s
így az etnikai azonosságok az etnikumok között dúló viszályokat újraszító tényezõkké válnak. A múltnak a politikai jelen szempontjából
való vizsgálatakor a nemzeti-kulturális klisék ismét mûködésbe lépnek. Visszahozva õket a kollektív képzeletbeliség sötét szférájából, újratermelõdnek és újra forgalomba kerülnek a történelemtankönyvek lapjain, valamint az enciklopédikus kultúra termékeiben, és látszólag magyarázóan elõítéleteket fogalmaznak és erõsítenek meg,
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etnokulturális kliséket, faji sztereotípiákat.
A nemzeti elõítélet, a közvetlen kapcsolat tapasztalata elõtti hibás
ítélet tulajdonképpen az autarchikus közösségekben született történeti logika terméke, és összhangban van a kollektív öntudatban felhalmozott történelmi tapasztalattal; a faji és/vagy nemzeti elõítélet
mindig más-más társadalmi-kulturális térséggel való kapcsolatok
esetén jelentkezik; az archaikus közösségi szerkezetek esetén természetesnek tûnik, az állandó versenyhelyzetben levõ, identitását elõtérb e helyezõ csoportot a tökéletes ideális lény szerepében
p o s z tulálja, és pozitív identitásként fogja fel. Ez a fajta
„csoportnarcizmus” (Erich Fromm) a csoportszolidaritás forrása
lesz, de ugyanakkor a Másikkal szembeni agresszív magatartás igazolása is. Vertikálisan, az explikatív diskurzus szerkezetében, a sztereotípia a Másik identitásának magyarázata. Elméleti síkon, az etnok ulturális sztereotípia, amelynek következményeként nem látunk,
mielõtt meghatároznánk, hanem meghatározunk, mielõtt látnánk,
magyarázó-egyszerûsítõ értékû, és az a sajátossága, hogy szolidaritást vagy mûködésképtelenséget szül, olyan torzulásokat, melyek fõleg a mítoszok világában kezelhetõek. Az interetnikai és interstatális
kapcsolatok terén az ilyen jellegû struktúra a legtöbbször õselem-hatású. A nemzeti történelmek témái közül nagyon sokat a többé-kevésbé tudatos felvállalások perspektíváin keresztül vizsgálnak, fõleg
akkor, ha annak a folyamatnak a kérdéskörét közelítik meg, amely a
nemzet felépítését és annak érvényesülését tartja szem elõtt. Ilyen
természetû akadályokkal találkozhatunk a fogalom vizsgálata, annak
metodológiai hasznosítása, a terminológia meghatározásának elbizonytalanodása keretében, valamint azoknak a mechanizmusoknak
és tényezõknek a megjelölése és magyarázata esetében, melyek köz ösen hatnak a nemzeti identitás megteremtésére.
Kijelenthetjük, hogy a román történészek három opciót képviselnek a nemzeti identitások meghatározásával kapcsolatban:
·azok a történészek, akik a h agyományos romantikus eredet tételének hívei, szerves struktúraként fogják fel a nemzetet, amely a
nem zeti géniusz (Volksgeist) megnyilvánulása nyomán alakul ki; ebb en az esetben a nemzet sajátos jegyei a nyelv- és szokásközösség. Az
ilyen megközelítést kedvelõ történészek tradicionalisták, akik megpróbálták félretenni a marxista fogalomalkotást;3
·a kelet-európai, mindenekelõtt etnikai nemzetmodellt szem
elõtt tartó történészek; szerintük a nemzet olyan közösség, amelynek
eredete közös; egy kulturális tradíciók kormányozta képzeletbeli
nagy család, híres elõdökkel;4
· úgy tûnik, a liberális történészeket elszédítették Benedict
A nderson demonstrációi; szerinte a nemzet és a nacionalizmus a
kultúra termékei, és összetartást szülnek. A nemzetközösség képét
o rizontális, testvéri típusú kapcsolatrendszernek tartják, amelyen
belül lehetõvé válik a végsõ áldozat (a legmagasabb lojalitás kifejezé5
se).”
Ilyen jellegû próbálkozások függvényében a múltra vonatkozó
tö rténelmi diskurzusnak el kell viselnie az interpretatív regressziót,
vagy ellenkezõleg, a józan felvállalást, a pozitivista elemzést.

A nemzeti-kulturális sztereotípiák tanulmányozásakor a román
kultúrkörben megkülönböztetett helyet foglalnak el az antropológia
hozzájárulásai6 és a másságról szóló történelmi tanulmányok. Az
utóbbi években ezek számosabbak és megbízhatóbbak lettek, módszertani7 motívumokat és problematikát tárnak fel, esettanulmányo8
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kat és historiográfiai értékeléseket mutatnak be. Az imagológiai kutatások és a társadalmi képzeletbeliség tanulmányozása túljutott a
programszerû, módszertani puhatolózáson, olyan helyi, zonális,
nemzeti kulturális közösségek struktúráinak szétesését, illetve felépítését vizsgálja, amelyek újra felfedezik és/vagy kiépítik sokszínû
szolidarizációjukat.10
„Három évszázadon keresztül a kelet-európaiak arra használták
a történelmet és annak értelmezését, hogy a szomszédokkal való
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kapcsolatokról és nemzeti identitásukról beszéljenek.” 1989 után
a román–magyar kapcsolatokat a Másik szemszögébõl, de az önmagunkról alkotott felfogás szemszögébõl is felbecsülték.12 A történelem során a román–magyar kapcsolatok azonosítása érdekében különbözõ technikákat rögzítettek, vállaltak fel és ültettek gyakorlatba;
mindezek a természetes különbségeknek tartott etnokulturális különbségek felépítésének módozatai:
·az idõ nemzetiesítése – ilyenfajta azonosítás a fokozottan nacionalista töltetû munkákban található;
· a kultúra nemzetiesítése – az etnikai azonosságtudat alapjának
és tartóoszlopának tekintik;
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· a társadalmi azonosságtudat nemzetiesítése;
· a földrajzi térség nemzetiesítése;
· a Másik diabotizálása, az identitást fenyegetõ természetes ellenséggel történõ azonosítása; ilyen jellegû kijelentéseket mind a tradicionalista, mind a magát kiegyensúlyozottnak valló diskurzus tartalmaz .14
A z ilyen azonosulás eszközként való használata megtalálható a
hagyományokhoz hû közösségi képzeletben, a történetírás restitutio
típusú újrakiadásaiban, amelyeknek végcélja a nemzeti érzelem fel-
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ébresztése. Még azok a történészek is, akik új interpretatív távlatokat próbálnak keresni, rabjai maradnak a nacionalizmusra jellemzõ
beidegzõdéseknek, és ellenzik a „történelem újraírását”, ellenségeik
a liberális történészeknek, akik „hipotéziseket dolgoznak ki, komoran szemlélik a nemzeti történelmet, kinyilvánítják, hogy kinek van
igaza, és kit kell eltávolítani a történelemtankönyvekbõl, elhanyagolhatónak tekintik azt a belsõ tüzet, amely két évszázadon keresztül
jellemezte a román történelmet”.16

A pozitív dimenzió
A történetírás másik, a Kárpátokon belüli történelem problémavilágára figyelõ, a regionális azonosságtudat kutatásában és kidomborításában érdekelt területe azt tartja, hogy annál inkább szükség van a
történetírás azon motívumaira és témáira, melyek a társadalmi-felekezeti, együttélésbeli és kulturális kölcsönhatások területein megva17
lósuló tolerancia fejezeteit vizsgálják ; mert Erdély, éppen a múltján
keresztül, történelmileg elkülönült entitásként, jól meghatározott
helyet foglal el a román, a magyar, a szász történelemben és KözépKelet-Európa történetében. A románok számára Erdély jelenti a
nemzeti érzés központját, a középkori román etnogenézis és intézményesítés forrásvidékét, a XVIII. századi román nemzeti mozgalom
bölcsõjét; a magyarok számára ugyanaz a terület a XVII.–XVIII. században, a modern korban, az újjászületést jelenti; a szászok lakta
Erdély pedig az az ország, ahol a szász nép történelmében, nyelvében, kultúrájában és alkotmányos jogaiban közösséggé kovácsolódott.18 Ilyen értelemben, érthetõ, hogy mindhárom történetírás
nemzeti-kulturális töltetû kliséket használ, ez az etnocentrizmus pedig berekeszti a valódi, racionális, sõt önkritikát gyakorló történetírás diskurzusának megnyilvánulási lehetõségeit az önmagunkról
k ialakított felfogások szintjén. Erre irányul Sorin Mitu történész védõbeszéde, aki a saját-nemzeti sztereotípiák tanulmányozásával foglalkozik, azokat a sajátos módokat kutatja, amelyek alapján a társadalmak, és különösen a román társadalom, megtanulnak önleírókká, önértékelõkké, a nemzeti identitás megszületésének megértése
érdekében úttörõkké válni. A szerzõ az erdélyi románság saját magáról alkotott képének legpregnánsabb leíró vizsgálatát adja, részlete-

sen bemutatja az erdélyi román identitást globálisan kifejezõ témá19
kat, kliséket.
Témánk szempontjából jellegzetesnek tûnik az a politikai, kulturális szférában, valamint a médiában jelentkezõ szenvedélyes vita,
amelyet az alternatív tankönyvek problémája – a tanügyi reform legérzékenyebb pontja – váltott ki. Ami a tradicionalista és liberális történészek közötti ellentmondásokat és tisztességtelen vádaskodásokat illeti, az az úgynevezett botrány, melyet Sergiu Nicolaescu szenátor robbantott ki, amikor a Sigma Kiadónál megjelent tankönyvet
„nemzetellenesnek” minõsítette, önmagáért beszél. A tankönyv, a
modern didaktika eszközeként, gördülékeny stílusban, kitér a globális jelenségekre, a gondolkodásmódok és intézmények történetére,
bemutatja, hogyan járultak hozzá a nemzeti kisebbségek az állam
szociokulturális megvalósításaihoz. Meglepõ volt néhány történész
nyilvános, vitriolos hozzászólása: a tankönyv nevelõ funkcióját figyelembe sem véve úgy vélték, hogy ennek politikai kicsengése van,
megkérdõjelezi a történelem tantárgyjellegét, kárt okoz a nemzeti
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történelemtudománynak.
A z 1989 decembere utáni román történetírás diskurzusának kérdéskörét tárgyaló rövid és korántsem hiánytalan próbálkozásunk a
józan és kiegyensúlyozott diskurzus válságának néhány szempontját
próbálta ismertetni.
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