
BORSODY GYÖNGYI

Feminista gondolatok
az új Európai Közösségrõl

Számunkra, akik ez idõ tájt Európa-szerte nõkutatási programokon taní-
tunk, az ilyen fogalmak, mint amilyenek közösség, integráció, európaiságunk
tudata intézményi életünk részét képezik. A legfõbb fórumok határozot-
tan arra ösztönöznek, hogy mind gondolkodásunkban, oktatási módsze-
reinkben, mind a pénzügyi források tekintetében az Egyesült Európa ér-
dekét tartsuk szem elõtt.

Olykor az új európai szellemiség irányába való sodródás euforikus
retorikával társul: „A hidegháborút követõen ismét a szabadság szelei
fújnak, az európai kontinens újra talpra áll, immár egységesen és felké-
szülten arra, hogy szembenézzen az amerikai és japán versenytársak-
kal...”

Még a sorok között sem kell olvasnunk ahhoz, hogy felfedezzük, az
ilyesfajta retorikát a gazdasági érdekek és a piacgazdaság ördögi körei
motiválják. Ebben a vonatkozásban úgy tûnik, hogy – legalábbis Euró-
pában – a Benetton-reklámkampány kolosszális sikere annak a program-
nak a jelrendszerét összegzi, amelynek célja az Egyesült Európa megte-
remtése: jóllehet különbözõek, mégis egységesek vagyunk akkor, ha fi-
zetõeszközeink azonosak, életszínvonalunk hasonló, s természetes, hogy
divattervezett ruháink (a nem amerikai) Olaszországban készülnek, va-
lamint tõkebefektetéseink vannak az óceán mindkét partján.�

Nem szeretnék felesleges élcelõdésbe bocsátkozni az új európai kö-
zösséget illetõen. Nõkutatási tanszékünknek minden tevékenysége hatá-
rozottan „nemzetközi” irányt képvisel, s a számunkra oly kedves konti-

EURÓPAI SZEMMEL

Azt követõen, hogy a német állam egyesítése – amelyet
általánosságban a vasfüggöny, de különösen a berlini fal leomlása

szimbolizál – megteremtette annak lehetõségét, hogy Európa
gazdasági és politikai közösséggé egységesüljön, a feminista

értelmiségi nem tehet egyebet: megáll és elgondolkodik. Ahogy
ezt Virginia Woolf is tette a „szövetségekre alapozott” európai

háborúk egyikének elõestéjén,1 úgy nekünk is idõt kell
szakítanunk, hogy végiggondoljuk az egyesítés programjának

egyes formáit, elemezzük az ennek leírására alkalmazott nyelvet,
s felmérjük jelentõségét
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nensen aktívan támogatjuk azokat a próbálkozásokat, amelyek a nõi cso-
portosulások hálózatainak kiépítésére irányulnak. Mégis felötlenek ben-
nünk bizonyos kérdések, és szeretnénk egészséges gyanakvást ébreszteni
az Egyesült Európaprojekt nyelvezetével szemben.

Mit hozhatunk fel az európai tudat védelmében? Christa Wolf szerint
a következõket:

Talán azt a tényt, hogy az európaiak voltak azok, akik azzal, hogy
más népeket és kontinenseket leigáztak és kizsákmányoltak, olyan
uralmi és faji tudatot sajátítottak el és szilárdítottak meg, amely
késõbb nemcsak a technikai fejlõdés (így a fegyvergyártás) irányát,
hanem a gazdaság és a nemzetek struktúráját is meghatározta?
Vagy talán azt a tényt, hogy magunk hoztuk létre mindazokat az
erõket, amelyek most fenyegetnek bennünket?�

A feminista értelmiséginek, különösen akkor, ha a nõkutatás intézmé-
nyi valóságának a részese, azokról a nemzetközi távlatokról kell gondol-
kodnia, amelyeket az egységes piac 1992-es létrejötte, s tágabb értelem-
ben a kommunikációs eszközök és a tömegkultúra elterjedése nyitott
meg. Nem szeretnénk belevágni az Európa szövevényes mozaikját meg-
alkotó különbségek történelmi gyökereinek taglalásába. A kérdések, ame-
lyeket a távlatokat illetõen fel szeretnénk tenni, inkább szellemi és etikai
vonatkozásúak. A jövõben „forgalmazásra kerülõ” eszmék, a pedagógiai
és a kulturális gyakorlat tartalma érdekel bennünket. Eltûnõdünk a közös
nyelvet, a közös tartalmat, a közös programot biztosító alapok felett. Afe-
lett tûnõdünk, hogy ebben a kontextusban miképp használatos a „közös-
ség” fogalma.

Az Európai Közösségnek az egyetemekre alapozott
elképzelése

A „magas” és az „alacsony” kultúra közti különbségtétel a posztmodern
zûrzavar� korában meglehetõsen elavulttá vált. Mi, akik a tudományos
kutatás új, kísérleti területein, például a nõkutatás területén tevékenyke-
dünk, tudjuk, hogy a magas, vagyis a „komoly” tudományok és az
interdiszciplinaritás egész területe közötti különbségtételt a legtöbbször
normatív értelemben alkalmazzák. Azt is tudjuk, hogy korunkra jellemzõ
módon elmosódnak a klasszikus értelemben vett tudományok határai,
valamint számtalan, különféle diskurzus jelenik meg.� Ami korunkat mo-
dernné teszi, az az, hogy a kulturális és szellemi termékeket ma már
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olyan „szellemi termékként” tudjuk technikailag reprodukálni, forgal-
mazni és értékesíteni, amelyek a piacgazdasági csere szabályainak és a
high-tech kommunikációs technológiának vannak alárendelve. Ennek
egyik, s talán az egyetlen elõnye, hogy emiatt technika és szellem között
nincs ellentmondás, hanem a kettõ egyre erõsebben összekapcsolódik.

Annak, amit ma „magas” kultúrának nevezünk, a történelem során
már kialakultak a nemzetközi távlatai és kapcsolatrendszerei. Kutatói és
tudományos hálózatok mindig is léteztek az egyetemek világában, ahogy
az írók és a filozófusok sem vártak a mûholdas kommunikáció koráig
azzal, hogy megalkossák a nemzetközi párbeszéd hatékony formáit.
Nemzetközi hálózatok azóta mûködnek, amióta fennállnak a tudomány
intézményei.

Az ilyesfajta nemzetközi hálók létrehozatalának egy olyan tudóskö-
zösség a mozgatórugója, amely képes hitelesíteni és elismertetni azt, ami
késõbb „tudományként” vált ismertté.� Az egyetem, mint a magaskultúra
védõbástyája, olyan intézmény, amely kiépítette és kanonizálta a tudós-
közösségek közötti interakciók formáit. Az egyetem, amelyben a 19. szá-
zadi világkép öltött formát, miközben továbbra is fenntartja a „magas”
kultúra normáit, fokozatosan alárendelõdik a piacgazdaság elvárásainak.
Ma az egyetemmel mint intézménnyel kapcsolatban éppen egy parado-
xon áll fenn, hogy – miközben az továbbra is az „alacsony” kultúrával
szembeni ellenállás védõbástyája – egyre inkább elkötelezi magát a kul-
turális eredmények lehetõ legalacsonyabb közös értéke, a piaci nyereség
mellett. Európa számára ez teljesen új helyzetet jelent.

Pontosan az egyetemnek mint a „magas” kultúra oltalmazójának ilyen
felfogása teszi lehetõvé, hogy a feminizmus ismert kritikusai – például
Jacques Derrida is� – azzal vádolják a nõkutatás gyakorlóit, hogy „meg-
fertõzte” õket a normatív oltalmazás szelleme.

Derrida nagy visszhangot kiváltó támadásának, amelyet a nõkutatás-
nak az egyetem rendszerében betöltött szerepe és feladata ellen intézett,
egyetlen érdeme, hogy rámutat, nem csupán az „alacsony” kultúra egyes
formáit szükséges kritikailag átértékelnünk, köztük a populáris kultúrát
és a médiát, de a kultúra-kutatást is. Arra is rámutat, hogy abban a kor-
ban, melyben igen gyorsan alakul át a transznacionális gazdaság érdekei
és a globális kommunikációs eszközök együttes hatására az intézmények
„hatalmának” szimbolikus struktúrája, a feminizmusnak mint az intéz-
mények bírálójának a szerepét is át kell értékelnünk.�

Ebben a vonatkozásban a hallgatók és az oktatók egyetem-közi cse-
réjét bonyolító NOISE (Európai Interdiszciplináris Nõkutatási Hálózat –
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Network of Interdisciplinary Women’s Studies in Europe)/ERASMUS
program létrehozatala jelenti (eddig) az utolsó fejezetét annak a hosszú
történetnek, amely az egyetemet a tudósok közösségének tekinti. Az
ERASMUS alapjában egy diákcsere-program, amely nyitva áll az európai
közösség minden tagja, s minden európai egyetemi hallgató elõtt. Kül-
földi tanulmányutakhoz kínál ösztöndíjakat, s a közös tanterv kidolgo-
zásához, valamint a tananyag fordításához nyújt pénzügyi támogatást.
Koordinátorai számára a program azt is lehetõvé teszi, hogy évente egy-
szer a további tervek megvitatása céljából találkozzanak, de mindenek-
elõtt azért, hogy kidolgozzák azt a rendszert, mely elõsegítheti a nõku-
tatás teljes tudományos elismerését. A tagállamok kötelezõ tagdíjjal tart-
ják fenn a hálózatot, melyet az Európai Közösség brüsszeli központjában
felállított iroda irányít. Bár az ERASMUS-t egyre inkább a „hard” tudo-
mányok határozzák meg, mi úgy gondoljuk, hogy a nõkutatás teoretiku-
sai fontos szerepet játszhatnak ebben az új tervezetben. Ebbõl a szem-
pontból fontos megemlíteni, hogy az utrechti� egyetem által koordinált
hálózat mellett a nõkutatásban számos Erasmus-hálózat is létezik. Ezeket
a Hullban és Bradfordban található egyetemek fogják össze.�

Az ERASMUS-hálózatra válaszul, s annak kiterjesztéseként indította
el a strasbourgi székhelyû Európa Tanács a Nõkutatások Európai Háló-
zatát (European Network for Women’s Studies, ENWS), amely hivatalo-
san 1989 júniusában jött létre, s amelyet sokan a brüsszeli kezdeményezés
riválisának tekintenek. A program célja a nõkutatások elõmozdítása, a
kutatás bevonása a posztgraduális képzésbe – ami az európai felsõokta-
tásban újdonságnak számít –, továbbá a kutatási eredmények alkalma-
zása mindazon irányelvek meghatározásában, melyek a nõket, illetve a
társadalom egyéb szektorait érintik. Az ENWS a nõkutatás szempontjá-
ból – a téma vonatkozásában – érdekes szemináriumokat és mûhelyeket
szervez, s különösen a gondolkodás és a kutatás új területeinek ösztön-
zésére összpontosít, ezáltal az egyetemek mellett mûködve kiegészítõ in-
formációkat szolgáltat. Az Európa Tanács a 19 tagállam hozzájárulásai
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révén tartja fenn a hálózatot, melyet a tudományos tanáccsal és az egyes
nemzetek kapcsolattartóival együttmûködõ igazgatói testület vezet.

Az ENWS hálózat központi koordinálását – az oktatásügyi és tudo-
mányos minisztériumon keresztül – a holland kormány felügyeli. Az
ENWS kétévente megjelenõ hírlevele rövid cikkeket, friss publikációs lis-
tát közöl, valamint soron következõ tevékenységeit ismerteti.

Különösen fontos, hogy a már meglévõ intézményekrõl szólva meg-
említsük a firenzei Európa Egyetem Intézetének nõkutatási programját.
Az intézmény az 1970-es évek óta létezik, és kifejezett célja, hogy a tu-
dományos kutatásban Európán belül fejlessze az együttmûködést. Az
egyetem kiemelkedõ tudósokat hív meg ösztöndíjas vendégtanárnak,
doktori programokat mûködtet európai témában kutató hallgatóknak, s
kitûnõ konferenciákat szervez. Az elmúlt évek során, fõként az intéz-
ménybe ellátogató, nõkutatással foglalkozó tudósok erõfeszítéseinek kö-
szönhetõen kiépült egy komoly nõkutatási program is. Az ösztöndíjak
és a konferencia-programok is feministább szemléletet tükröznek.

A WISE, a WEP és az amerikai nõk

Mivel az „Európai nõk” elnevezésû absztrakt entitás elégedetlen volt a
hivatalos intézményi szinten indított kezdeményezésekkel, létrehozott
egyéb, kissé „alternatívabb” hálózatokat is.

Az Európai Nemzetközi Nõkutatások (Women’s International Studies
Europe, WISE) nevû szervezet Hollandiából, az Egyesült Királyságból és
a korábbi NSZK-ból származó nõk kezdeményezésére alakult, 1988-ban.
Az inspirációt ehhez az ENSZ által meghirdetett, a „Nõk elõrelépésének
évtizedét” lezáró, Nairobiban rendezett konferencia adta. Ma már Gö-
rögország, Spanyolország, Dánia és Olaszország is a szervezet tagja. A
csoport célkitûzései közé tartozik, hogy az Európai Közösség országaiban
elõmozdítsa a nõkutatás kimagasló színvonalú oktatását, hogy a tagszer-
vezetek között kezdeményezze a hallgatók és oktatók cseréjét, új prog-
ramokat dolgozzon ki, valamint közös tantervet és diplomarendszert
hozzon létre. További célja, hogy olyan országokat is bevonjon a nõku-
tatásba, ahol korábban ez a diszciplína nem volt jelen. A hálózat mûköd-
tetését a tagok hozzájárulása teszi lehetõvé, jóllehet a WISE-t pénzügyileg
a brüsszeli ERASMUS-Iroda is támogatja. Mûködését Hollandiából ko-
ordinálják, s minden tagállamban van kapcsolattartó. Mindmáig kapcso-
latteremtõ szemináriumokat és különféle tematikára épülõ mûhelyeket
szerveznek: „A nõk és a munkaerõpiac”, „Menekült nõk és a bevándor-
lás”, „Reprodukció, szexualitás és nõk elleni erõszak”, „Tudomány és
technika”, „Nyelv, irodalom és kommunikáció”.

A csoport jelenleg azon fáradozik, hogy hivatalos, európai nõkutatási
egyesületet hozzon létre, s kiépítse tagságának teljes rendszerét. A hol-
land kormány vállalta, hogy fedezi az európai nõkutatási folyóirat meg-
alapításának költségeit, a Sage kiadóval pedig már létrejött a szerzõdés
is. Felállították az európai szerkesztõbizottságot, amely már az elsõ szám
elõkészítésén dolgozik.

A Nõk Nemzetközi Csereprogramja (Women’s Exchange Program
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International, WEP) 1983-ban jött létre, hivatalosan pedig 1989 február-
jától mûködik. Alapítványként közvetítõ szerepet tölt be, emellett a nõi
csoportosulások, vállalatok, hálózatok és testületek számára különféle
szolgáltatásokat, köztük tanácsadást, támogatószerzést, képzést, nemzet-
közi, kultúrák közötti csereprogramok szervezését nyújtja azzal a céllal,
hogy ösztönözze a nõkutatás helyi és nemzetközi hálózatainak kiépítését.
A WEP kétévente megjelenõ hírmagazint bocsát ki, és az egyes progra-
mokról levelekben értesíti tagjait. A hírmagazin a különbözõ nõi csopor-
tosulások és szervezetek közötti nemzetközi csereprogramokról ad össze-
foglalást.

Rendkívül érdekes, Európára koncentráló kezdeményezés a Nõmoz-
galom Nemzetközi Archívuma (International Archives for Women’s
Movement), amely Amszterdamban már az 1920-as évektõl mûködik. A
nõkutatások és a feminista kutatás területérõl az archívum gyûjtõkörébe
nemcsak a történelmi dokumentumok tartoznak, hanem meglepõen sok,
újabban megjelenõ folyóirat és publikáció is. Az archívum mint társulás
tevékenységét egy önkéntes csoport és néhány fizetett levéltáros irányítja.
Rendszeresen megjelentet bibliográfiai kiadványokat, valamint az euró-
pai feminista kutatás általános adatbankjaként is funkcionál.

S bár az archívum úttörõ szerepet tölt be, csak egyike azoknak az
európai adatbankoknak, amelyek a nõkutatás teoretikusai számára elér-
hetõek. A firenzei és a brüsszeli Európa Intézet is támogat adatbankos
alternatív programokat a Les Cahiers du Grif címû folyóiraton keresztül,
amely a Grace nevû adatbank programot irányítja.

A csereprogramok egyértelmû Európa-központúsága mellett is érzé-
kelhetõ az amerikai hatás és az aktív jelenlét: magától értetõdõ, hogy az
amerikai nõk bekapcsolódnak a lázas hálózatépítésbe. Ugyanis egyrészt
módszereit, szervezeti struktúráját tekintve a hálózatépítés határozottan
„angloamerikai” irányultságú. Az is feltûnõ, hogy a hálózatépítésre irá-
nyuló kezdeményezések milyen nagy mértékben koncentrálódnak Észak-
Európára, ahol a nõkutatás a legfejlettebb. Ebbõl a szempontból figye-
lemreméltó az amerikai egyetemeken gyakori „elsõ év külföldön” pro-
gram, amelynek révén rendszerint európai intézményekkel teremtenek
kapcsolatot. Így történhet meg az is, hogy Észak-Európa az a geopolitikai
terület, amely a legszorosabban kapcsolódik az amerikai stílusú feminista
kutatáshoz.�	 Ki kell emelnünk az amerikai nõk interkontinentális háló-
zatépítési törekvéseit, amelyeket nemegyszer amerikai hivatalos szerve-
zetek vagy az USA konzulátusa támogat.

Az amerikai kapcsolatokról csak annyit, hogy a csereprogramok a
megszokott módon mûködnek: a Fulbright vagy az I.S.E.P. programok
keretében, valamint speciális hálózatokon keresztül, ilyen például a Dip-
lomás Nõk Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Univer-
sity Women), az Amerikai Nemzeti Nõkutatási Társaság (US National
Women’s Studies Association), valamint a nõkutatásban a külföldi tanul-
mányok folytatásának lehetõségét megadó Antiochia-program.
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A Közösség Coca-Colára alapozott elképzelése,
avagy az MTV pán-európaisága

Visszatérve a „magas” és „alacsony” kultúra közötti különbségtételhez,
egy lépéssel továbbmennék, s amellett érvelek, hogy arra az idõszakra
és történelmi korra, amelyben élünk, az „alacsony” kultúra nemzetközivé
válása, következésképpen standardizálódása jellemzõ. A telekommuni-
kációs forradalom eredményeként a populáris kultúra gyakorlatilag glo-
bális jelenség lett. A „globális falu” elképzelésének megfelelõen az egész
földet ugyanazok a kulturális formák hálózzák be: a televízió képernyõ-
jén egyazon kulturális mítoszokat és ábrázolási módokat fogyasztjuk,
Bangkoktól Dordrechtig.�� Michael Jackson, a Pepsi-Cola és Larry King
– vagy a Szombat éjszaka – élõ adásban hódít világszerte.

Nem szeretnék pusztán a nosztalgia kedvéért nosztalgiázni. De pó-
zolni sem, amint azt Matthew Arnold tette, amikor a viktoriánus értékek
kedvéért hátat fordított a populista vulgaritásnak. Rajongunk az MTV-
ért, együtt élünk a telekommunikációs technikával, s ez sokféle elõnnyel
is jár. Kérdésünk inkább így hangzik: miért nem terjesztjük meggyõzõbb
módszerekkel a „magas” kultúra termékeit? Miért ne használhatnánk a
technikai eszközöket arra, hogy a „magas” kultúrát is világméretû jelen-
séggé tegyük? Az egyetemen felhalmozott ismeretek miért ne lehetnének
mérvadóak a jövõ építése szempontjából? Korunk hõsnõje miért éppen
Madonna (aktuális változata), ahelyett, hogy Simone de Beauvoir, Ale-
xandra Kollontai vagy Rosa Luxemburg volna?

Ma az európai állapotok legnyugtalanítóbb sajátságai közé azt sorol-
hatjuk, hogy az európai televízió általánosságban a „közösség” terének
meghódításáért harcol. Egyik oldalon a pán-európai Berlusconi–Hersant
szövetséget találjuk, amely látóhatárunkat az európai média középszeré-
vel kívánja elárasztani. A másik oldalon pedig ott van Murdoch „angol-
kopottas”�
 szövetsége, amely ugyanerre törekszik az amerikai média
középszerével.

Az európai értelmiség, mely hagyományosan tartózkodik a médiasze-
repléstõl, lassan reagál az új helyzetre, s még lassabban alkalmazkodik
hozzá.

A következõ kérdéseket tesszük fel: a nõk vajon miképp forgalmazzák
tudásuk gyümölcsét? A macdonaldizálódó világban a magas kultúrát va-
jon miképp tehetjük vonzóvá az újbarbárok számára? Mit tartsunk a „ha-
gyományról”? Azt, hogy az a nemzetközi populáris kultúra ellentéte,
vagy azt, hogy a kettõ együtt jár, s ha igen, miképp? A mai fiatalok
milyen szerepet vállalnak a nemzetközi cserekapcsolatokban? Milyen ér-
tékek mellett fognak majd síkra szállni? Milyen a látásmódunk? Mit je-
lent számunkra „a kiválóság vágya”? Végül pedig a „magas” kultúra
világával kapcsolatban az utolsó kérdés: ha az egyetemet a nemzetközi-
ség nézõpontjából vizsgáljuk, akkor vajon milyennek látjuk?
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Azáltal, hogy a nõket ma arra szólítjuk, hogy a fokozott standardizá-
lódás korában is vállalják a felelõsséget saját szellemi és morális érték-
rendszerükért, akkor a „közösség” fontosságát szeretnénk hangsúlyozni.
A nõknek soha nem adódott lehetõségük arra, hogy tudományos nõi
társaságokat alapítsanak és nemzetközi cserekapcsolatokat alakítsanak
ki. A nõk nem voltak elsõ osztályú polgárok az irodalom világában, in-
kább csak szolgák egy filozófiai lakomán. Mi pedig, mint a diplomások
világába érkezett jövevények, gyakran anélkül tesszük magunkévá az el-
fogadott értékeket, hogy azokat kellõ kritikának vetnénk alá.

„Mint nõnek, nincs hazám, mint nõnek,
hazám az egész világ” (Virginia Woolf)

A közösségi kötelékek problémájának egyéb jelentõsége is van a nõk
szempontjából: a társadalomtudósok széles köre – a feministáktól a kri-
tikusabb politológusokig – azt panaszolja, hogy a nõkben alig él a hon-
polgári érzület, és a politikai életben is jelentéktelen szerepet vállalnak.
Mintha a nõk nem vennék elég komolyan a képviseleti politikát. A sza-
vazati jog önmagában nem garantálja a teljes értékû állampolgárságot.
Ez többek között felelõsségtudatot, végsõ soron pedig az odatartozás ér-
zését feltételezi. Elgondolkoztató lehet Virginia Woolf meghökkentõ
megjegyzése is a nemi szerep és az internacionalizmus összefonódásáról.
Elsõ pillantásra a világpolgári életforma vonzónak tûnhet, de csak addig,
amíg el nem gondolkodunk azon, hogy a történelem során a nõket mi-
képp zárták ki az állampolgári jogok gyakorlásából. Pontosan amiatt ha-
sonló minden nõ, hogy egyenlõen ki vannak zárva a társadalmipolitikai
jogok gyakorlásából. Az én Woolf-olvasatom szerint mindannyiukban az
a hasonló, hogy nincs olyan ország, amelyet a sajátjuknak nevezhetnének.

Egyformán hon-talanok.
Mielõtt az internacionalizmus önfeledt ünneplésébe fognánk, tegyük

fel önmagunknak a kérdést: vajon mint állampolgárok eléggé jelen va-
gyunk-e a saját hazánkban ahhoz, hogy komolyan elkezdhessünk a vi-
lágpolgári létrõl elmélkedni? Ha nem fontoljuk meg komolyan a saját
kultúránkhoz való odatartozásunkat, benne a saját részvételünket és sze-
repünket, akkor könnyen abba a veszélybe kerülhetünk, hogy a nemzet-
közivé válást csak a nõk számûzetésének egy újabb változataként fogjuk
fel. Ahhoz, hogy a nemzetközi távlatok számunkra értelmet nyerjenek,
elõször a saját társadalmi, politikai, gazdasági és szellemi értelemben vett
állampolgárságunkkal kapcsolatos kérdéseket kell végiggondolnunk.

Ennek a helyzetnek az az elõnye, hogy mint jövevények a törvényadta
jogok világában, józanul közelíthetjük meg a nemzeti részvétel problé-
máját. Amint erre Woolf is rámutat, elég távol vagyunk a jelenlegi rend-
szertõl ahhoz, hogy megálljunk és elgondolkodjunk, vajon annak mód-
szerei a legjobbak és a legmegfelelõbbek-e. Morális és politikai szerep-
lõkként akkor cselekedhetünk, amikor a kultúrában kavarodás és zûrza-
var keletkezett. Ebbõl a szempontból tûnik fontosnak az, hogy a mai
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fiatal nõk elgondolkodjanak, miben áll saját politikai szubjektivitásuk és
állampolgári érzületük.

A nemzetiség és állampolgárság kérdésének áttekintése különösen ha-
laszthatatlan a növekvõ rasszizmus és idegengyûlölet korában és – anél-
kül, hogy az etnocentrikus nacionalizmus csapdájába esnénk – nemcsak
lehetséges, de szükséges is a nemzetállam fogalmának tárgyalása. Véle-
ményünk szerint a feminista kutatás különösen a tekintetben eredmé-
nyes, hogy nem rasszista alapról gondolja el az állampolgárságot, mivel
a leglényegesebb kérdés éppen a nemzet közösségében való részvétel.
Egyetlen nemzetközi nézõpont sem lehet teljes, ha az nem a nemzeti
identitás világos megértésén alapszik.

A kérdés továbbra is az: milyen értékekre kívánunk támaszkodni,
hogy a világ polgárai, mégpedig tevékeny polgárai lehessünk és elkerül-
jük azt, hogy globális számûzöttekké váljunk?

A nõ mint nomád, a nõ mint migráns

A számûzött nõ képzetét kiegészíthetjük a nomád és a migráns képze-
tével. A nomádról én mint az „eszmékben gazdag nõ” modelljérõl be-
szélek:�� a nõk küzdelmeinek történetében már a kezdetektõl jelen van
a nemzetközi szemléletmód. Nemcsak a feminizmus mint ilyen tekint-
hetõ nemzetközi mozgalomnak a 20. század más fontos társadalmi moz-
galmaihoz hasonlóan, hanem szellemi értelemben már a nõkutatás fogal-
mi rendszere is intenzív nemzetközi hálózatépítés eredménye. Példaként
említhetjük, hogy a 20. században megjelent legjelentõsebb feminista
könyv – Simone de Beauvoir A második nem címû mûve, amelyet 1949-ben
Franciaországban adtak ki – kiváltott ugyan némi bosszankodást és szá-
mos rosszindulatú megjegyzést, mégsem robbantott ki forradalmat. Egé-
szen az 1960-as évekig vártunk arra, hogy az amerikai nõmozgalom má-
sodik hulláma végtére felismerje, hogy Beauvoir könyve valóban világ-
fordító elemzés. A második nem megjelenésének folyományaként csak azt
követõen jött létre a nõkutatásoknak nevezett diszciplína, hogy Kate
Millett, TiGrace Atkinson és Shulamith Firestone mûveiket Beauvoir
elemzésének szentelték. Egy transzkontinentális amerikai kapcsolat lét-
rejöttére volt szükség ahhoz, hogy Európában az 1949-ben Párizsban ki-
adott kötetet mint forradalmi mûvet méltassák.�� Az amerikai elemzések
nélkül talán rejtve marad a könyv felforgató hatása. Ez csak egyetlen
példa a folytonosság hiányára, amellyel számtalanszor találkozunk a fe-
minista eszmetörténetben: a nõk számára a nemzetközivé válás a töré-
keny örökség megõrzésére kínál lehetõséget.

Mindez természetesen nem korlátozódik a nõkutatásra vagy a femi-
nista gondolkodásra. A teljes eszmetörténet ilyen szétválásokból, transz-
atlanti fordulatokból és szakadékokból jött létre. Megismétlem: úgy is
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elgondolhatjuk a nemzetköziség dimenzióját, mintha az egy variáció len-
ne az „archívum” témájára, vagyis a szimbolikus tõke tárolására, meg-
õrzésére és reprodukciójára. A nemzetközivé válás mûködhet az ellen-
állás stratégiájaként is: lehetõvé teszi, hogy bizonyos gondolatok a tör-
ténelmi bizonytalanságok ellenére is fennmaradjanak, a megszakítások-
ból folytonosságot teremt. Az eszmék legbiztosabb menlevele nomád ter-
mészetük. Vegyük példaként a nácizmus megjelenését követõen a közép-
európai zsidóság sorsát: az európai értelmiséget a Németországból és a
szomszédos országokból számûzetésbe vonulók sokasága a legkiválóbb
tagjaitól fosztotta meg. Többségük az angolszász világba olyan elgondo-
lásokat vezetett be, mint például a marxizmus, a pszichoanalízis, a feno-
menológia, hogy ne is beszéljünk a természettudományokról (hard
sciences), amelyek az amerikai kultúrát a nyugati világ vezetõ hatalmává
tették. Az eszmetörténet mindig egy nomád történet, a fizikai áthelyezõ-
dés csupán egy eszköz ahhoz, hogy bizonyos gondolatok fennmaradja-
nak, ne vesszenek el. Mert az eszmék épp oly halandók, mint az emberi
lények és hozzánk hasonlóan kiszolgáltatottak a történelem csavarainak
és fordulatainak.

A másik képzet, amelyet meg szeretnék idézni, a migráns képzete. A
migránsnak – ellentétben a nomáddal – úticélja van: a tér egyik pontjából
meghatározott szándékkal halad a másik felé. A migráció kérdése abból
a szempontból is fontos, hogy minden európai kultúrában az idegen
szubkultúrák egész sorát hozta létre, amelyeknek igen gyakran a nõk a
hûséges õrzõi és továbbörökítõi.

A migráns nõk jelentõs részét képezik annak a csoportnak, akiket úgy
is nevezhetnénk: a „háztartások idegenjei” a posztindusztriális metropo-
liszokban. Róluk, akik a domináns nyelvtõl és kultúrától teljesen külön-
bözõ nyelvvel és kultúrával rendelkeznek, rendszerint megfeledkeznek
a nemzetközi távlatokról szóló vitákban. Vajon mikor fogjuk végtére is
megérteni, hogy a nemzetközivé válás az otthonunkban kezdõdik? Mi,
fehér értelmiségi nõk vajon mennyire vagyunk közel a migráns nõkhöz,
akiknek még nálunk is kevesebb állampolgári joguk van? Mennyire va-
gyunk fogékonyak azoknak az idegeneknek a szellemi értékeire, akik itt,
az udvarunk végében laknak? Nemzetközi karrierre készülõ olvasóink-
tól, akiknek az utazás majd a hivatásukkal jár, azt kérdezném: õk meny-
nyit tudnak ezeknek az embereknek az idegenségérõl? Ahhoz, hogy szá-
munkra komoly gyakorlattá válhasson a nemzetközivé válás, meg kell
fontolnunk a közelségnek, a közömbösségnek és a kulturális másságnak
ezt a paradoxonát, amely a nomád értelmiségi és a migráns nõ viszonyát
jellemzi.

Mobilitás

A korábbiakban, hogy a nemzetközi perspektíváról való gondolkodásra
ösztönözzek, képzetek sorát idéztem fel: a nemzetközi kulturális színtér
szereplõjét, a nemzetközi cserekapcsolatok résztvevõjét, a nomád, a
számûzött és a migráns képzetét. Mindezek egy igen összetett probléma
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különbözõ vetületeit jelentik, s egytõl egyig a szubjektivitás kérdésérõl
szólnak – mind politikai, mind elméleti értelemben. Ekkor – ahogyan
más, a nõk által jelenleg folytatott tevékenységek esetében is – arról van
szó, hogy újra elsajátítjuk és újraértelmezzük identitásunkat, értékeinket
és gondolatainkat egyaránt. A szubjektivitás újraértelmezésének folya-
matával az is együtt jár, hogy a nõk folytonosan újra elsajátítják saját
identitásukat, szexualitásukat, eszméiket. A gondolkodók Arisztotelész-
tõl kezdve egészen Freudig a nõket mozdulatlannak, vagyis passzívnak
és meglehetõsen inaktívnak írják le. A passzivitás parancsa súlyos teher-
ként nehezedett a nõkre, és mindenekelõtt függõ társadalmi helyzetet írt
elõ számukra. A nõk fizikai, szellemi és intellektuális szabadsága elõtt a
történelem során roppant korlátok álltak.

A mobilitás a szabadság egyik aspektusa, s mint ilyen, a nõk számára
valami újat és érdekeset jelent. Az, hogy szabadon közlekedhetnek, hogy
oda mehetnek, ahova akarnak, olyan jog, amelyet a nõk csak most nyer-
nek el. Gondoljunk csak arra, hogy a nõmozgalom miképp karolta fel a
mobilitás ügyét, különösképp a „vedd vissza az éjszakát” kérdését ille-
tõen, amely a szexuális erõszakkal szemben meghirdetett kampány volt.
Az, hogy jogosulttá váltunk arra, hogy oda menjünk, ahová akarunk,
anélkül, hogy fizikai vagy pszichikai büntetést szenvednénk el azért,
hogy ott vagyunk, tehát az, hogy a nõk jogosulttá váltak a mobilitásra,
rendkívüli eredmény.

A fizikai dimenzió itt csupán az egyik szempont. A mobilitás a szel-
lemi alkotás terére is utal, vagyis arra, hogy a magunk számára szabadon
alakíthassunk ki új életvitelt és saját reprezentációs sémákat. A szellem
szabadsága a fizikai mobilitás megfelelõje. Szerepét tekintve ahhoz ha-
sonló az éjszaka visszavétele, ahogy a nõkutatás teoretikusai is vissza-
hódítják a „felfedezetlen kontinenst” mindazoktól a reprezentációktól,
amelyekké azt torzították. A mobilitás révén juthatunk el önmagunk
megfelelõ reprezentációihoz.

A nõk a történelem során talán azért váltak nomáddá, mert nem le-
hettek elsõ osztályú állampolgárok. Azonban a nõk számára ma az jelent
kihívást, hogy a nomád állapot pozitívumait összekapcsolják a nõi nemi
szerepért érzett felelõsségtudattal. Más szóval azzal, hogy elismerjük az
„internacionalizmus” összetettségét, együtt jár az is, hogy ütköztetjük a
nõket egymástól elválasztó és megkülönböztetõ sokféle különbözõséget,
ahelyett, hogy az internacionalizmust a globális testvériségnek egy újabb,
hamisan megnyugtató, átfogó meghatározásaként alkalmaznánk.

A nõk ma már nem globális számûzöttek, inkább lokálisan elhelye-
zettek, emiatt elhelyezkedésük is különbözõ és sokféle. Vajon transzkul-
turális és lefordítható álláspontot képvisel-e a lázadásnak és látásmódnak
az a keveréke, amely a feminista programot jellemzi? Vajon a feminista
terminus elég fogékony lehet-e a különbözõségekre ahhoz, hogy képvi-
selje a nõket egyesítõ politikai akaratot?

Azok a feministák, akik elismerik a sokféle elhelyezkedés és a kultu-
rális diverzitás jelentõségét, a következõ fontos politikai kérdéssel szem-
besülnek: vajon ez a tudatosság – a különbözõségek elismerése – miképp
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befolyásolja majd a különbözõ osztályokhoz, fajhoz, korosztályhoz és
szexuális irányultsághoz tartozó nõk nemegyszer törékeny szövetségét?
A különbözõség elismerése vajon miképp befolyásolja a politikai koalí-
ciók létrehozatalát? A folyamat, amelyben a politikai konszenzus definiá-
lása és kialakítása végbemegy, tõlünk mégis azt követeli, hogy felvessük
a következõ kérdést: a közös látásmód és érdekek miképp metszik a nõk
közötti különbözõségek dimenzióját?
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