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szolásához azonban a nemzeti partikularizmus és az univerzalizmus ellentmondását fel kell oldani.

5. Univerzalizmus és partikularizmus
Mint láttuk, már a nacionalizmusról folytatott elsõ viták beleütköztek abba a problémába, hogy nem állítható össze a nemzeti
identitás komponenseinek olyan katalógusa, amely kimerítené
mindegyik nemzet összes tagja nemzeti identitásának minden
elemét. Sõt egy nemzet összes tagjának nemzeti identitása tekintetében sem állítható össze a komponensek olyan sora,
amely kimeríti mindegyikük nemzeti identitását. De a komponensek olyan, az elõbbinél rövidebb katalógusa sem állítható össze,
amely része az adott nemzet mindegyik tagja identitásának.
Vagyis lehetséges, hogy az adott nemzet két tagja nemzeti identitásának nem lesz közös eleme, s mégis mindketten a nemzet
tagjainak tekinthetõk. Ugyanakkor állítható, hogy az adott nemzet minden egyes tagja rendelkezik a nemzeti identitás olyan formáival, az egyazonnak tekinthetõ elemek egyéni változataival,
amellyel mások nem rendelkeznek. Jóllehet ennek az identitásformának nyilvánvalóan vannak csoportvonatkozásai is, azok
nem szüntethetik meg egyéni megnyilvánulási formáit.
Ha a nemzeti identitásnak nem lennének egyéni vonatkozásai, akkor nem létezhetne individuális asszimiláció sem, azaz az
egyén nem dönthetne úgy, hogy más nemzethez tartozónak tekinti magát. Éppen ezért minden asszimilációs program bukásra lenne ítélve. Még a kivándorlók nemzeti identitása sem változhatna meg. Tehát nem létezhetne közös nemzeti identitása
az USA, Kanada, Ausztrália és sok más ország polgárainak, kivételt legfeljebb a bennszülöttek jelenthetnének. Ám a helyzet
nyilvánvalóan nem ilyen. A kérdésrõl folytatott morális vitának
azonban nem elégséges feltétele, hogy az egyén adottságai és
individuális döntése alapján képes nemzetet választani. Egyrészt szükség van ama képességére is, hogy morálisan értékelni tudja saját nemzeti döntéseit, másrészt pedig képesnek kell
lennie mások nemzeti döntéseinek morális értékelésére, méghozzá nemcsak a saját nemzetéhez tartozó személyek, hanem
más nemzetekhez tartozók estében is.
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Renan állítása, mely szerint a nemzeti mivoltnak nincsenek
objektív kritériumai  ugyanis minden kritériummal szemben léteznek ellenpéldák  azt semmiképpen sem cáfolja, hogy az
egyén nemzeti identitására ne hatnának rajta kívül álló nemzeti tényezõk. És ebben rejlik a nemzeti identitás morális vonatkozásainak alapproblémája.
Lehetséges-e tehát az egyén nemzeti sajátosságainak morális megítélése? Lehetõvé teszi-e vagy kizárja a nemzeti hovatartozás az adott nemzetbe nem tartozók megértését, megítélését,
következésképpen a hozzájuk fûzõdõ morális viszonyt nemzeti
sajátosságaikkal együtt? Képes-e az egyén megítélni saját nemzete sajátosságait és más nemzetekét? S végül képes lehet-e
ilyen döntésekre akkor, ha saját nemzeti identitásának számos
elemét nem maga választotta, hanem másoktól kapta (köztük
persze erõs érzelmi kötõdés teremtésére hivatott elemeket is)?
Vajon olyan természetû-e az egyén nemzeti identitása, amely
nem teszi érthetetlenné számára mások nemzeti identitásának
egyéni sajátosságait? Valamilyen szinten nyilvánvalóan meg kell
értenie a saját nemzetéhez tartozókét, hiszen egyébként nemzet nem létezhetne. De képes-e megérteni ugyanezt más nemzetek tagjai esetében? Elõzetesen annyi állítható, hogy valamiképpen nyilvánvalóan képes, hiszen egyébként nem létezhetne
együttmûködés az eltérõ nemzetek tagjai közt. A kérdés azonban az, hogy rendelkezhet-e olyan univerzális eszköztárral,
amely egyetemes mércét alkalmazva teszi ezt lehetõvé számára, avagy csak saját partikuláris nemzetének közvetítése által lehet rá képes.
A nacionalizmus komponensei közé tartoznak például a
nemzet elõtti etnikai szimbolizmus elemei is, amelyekkel úgymond az értelmiség a népi politikába hívja a tömegeket.167 Ám
állíthatjuk, hogy a nemzeti kommunikációnak ez a módja sem
zárja ki szükségszerûen a múltbeli tapasztalatok individuális
megítélését. Aligha cáfolható, hogy az egyén megítélheti a nemzetté válás elõtti tapasztalatvilág nemzeti használatát is, és a
másétól eltérõ véleményt formálhat róla. Sõt minden egyén
szükségszerûen legalább részben eltérõ véleményt alakít ki róla, azaz nem is képes másokkal teljesen azonos véleményen
lenni. Ez igaz még a leginkább fanatizáló és uniformizáló nacionalista rendszerekben is. Ugyanakkor nyitott a kérdés, hogyan
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képes erre az ember. Az egyes államok és politikai rendszerek
kapcsán jól kivehetõ, hogy az egyéni ítéletalkotási képességet
jelentõsen befolyásolja az állam magatartása, tehát segítheti
vagy éppen akadályozhatja az egyéni véleményalkotást. Nem
mindegy, milyen mértékben védi és támogatja az egyén képességét önálló véleményalkotásra nemzeti kérdésekben, avagy
milyen mértékben korlátozza azt, alárendelve saját nemzeti normáinak.
Ugyanakkor az egyéni felelõsség kétségkívül megragadható
az állami hierarchia minden szintjén, minthogy morálisan megítélhetõ a problémakör, az, hogy az állam hatalmi pozícióit elfoglaló személyek döntenek ezekben a kérdésekben. Következésképpen még a konstruktivista modell esetleges elfogadása esetén is szükséges az egyéni döntés feltételezése, még ha egy
szûk elit tagjaként hozza is azt meg az ember. Ha pedig nem feltételezzük egy felsõbbrendû elit létezését az egyes nemzeteken
belül, akkor azt sem zárhatjuk ki, hogy minden ember rendelkezik ilyen képességgel. Tehát nemcsak a primordiális örökség jellegének, hanem egyéni döntések következménye is, hogy az
adott nemzeten belül melyik irányzat, értékrend mekkora súlyt
kap.
Aligha cáfolható, hogy az egyén képes kialakítani saját véleményét annak a nemzetnek az egyes alkotóelemeirõl, amelytõl
nemzeti környezetét, nemzeti identitásmintáit készen kapta.
Ugyanakkor nyitva marad az a kérdés, hogy képes-e ugyanerre
más nemzetek vonatkozásában. Az emberek egyenlõ nemzeti
méltóságáról ugyanis csak akkor beszélhetünk, ha nemcsak saját, hanem más nemzetek pozitív és negatív vonásait is képesek
megítélni, méghozzá nem csak annak alapján, hogyan viszonyul saját nemzetükhöz a másik. Felvethetõ ugyanis, hogy nemzeti vonatkozásban egyetemes értékek alapján azért nem lehetséges az ítéletalkotás, mert az ehhez szükséges ismeretanyagot
az ember nem elsõdlegesen kapja társadalmi környezetétõl.
Másodlagosan kap ugyan környezetétõl efféle ismereteket, azaz
saját nemzeti környezetén kívül tud emezt-amazt más nemzetekrõl is. Ám az efféle ismereteket saját nemzeti kultúrájának
szûrõjén keresztül, közvetített formában kapja. Ezért az ilyen ismeretek szintje az esetek többségében  kivétel ebben az esetben is lehetséges  messze elmarad azoknak az ismereteknek
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a szintjétõl, amelyekkel saját nemzetérõl rendelkezik. Sõt mi
több, a más nemzetekrõl szerzett ismeretek gyakran szándékosan torzítottak különféle nemzeti viszályok és elõítéletek következtében.
Legalább két megszorítás miatt kétséges tehát, hogy az
egyén képes-e morális ítéletre más nemzetek tagjainak nemzeti tetteivel kapcsolatban. Az egyik, hogy nem rendelkezik elegendõ otthonos ismeretekkel róluk, a másik pedig, hogy amivel
rendelkezik, azt is saját nemzeti kultúrájának közvetítésével
kapja.
A probléma egyik lehetséges megoldása, ha a nemzethez
tartozást az ember lényegi értékei közé soroljuk, amely nélkül az
egyén nem képes megismerni szélesebb világát. Azaz a nemzet
egyfajta pótolhatatlan és megkerülhetetlen közvetítõ szerepet
kap az egyéni és az egyetemes közt. Kant dilemmájának ez a
feloldási kísérlete jelentõs érveket sorakoztat fel egy emberi jogi felfogás számára is.

6. Közvetítõ csoport
A kérdés egyik nagy jelentõséggel bíró megoldási kísérlete az a
felfogás, mely szerint egyéni választás ugyan lehetséges, ám a
nemzeti csoport az a szint, amely közvetíti az egyéni akaratot az
egyetemes emberi felé. Vagyis a nemzeti révén juthat el az ember az egyetemes emberihez, s ebbõl következõen a nemzet sajátos és megkerülhetetlen erkölcsi jelentõséggel bír. A nemzet
tehát egyfajta megkerülhetetlen közvetítõ csoport, melyen kívül
nem vezet egyéni út. Ha pedig ez így van, akkor a helyzet herderi értelmezésén túl meg kell találni liberális interpretációját is.
Persze nemcsak az a kérdés, hogy miként interpretálható a
nemzet közvetítõ szerepe, hanem hogy maradéktalanul helyes-e
ez a szemlélet
John Plamenatz jól látja, hogy ez az álláspont nem áll távol a
nacionalizmus herderi felfogásától. Plamenatz szerint a politikai
nacionalizmus nem köthetõ egyértelmûen sem Rousseau-hoz,
sem pedig Herderhez. Szerinte Rousseau mindössze azt állítja,
hogy egy politikai közösség tagjainak  ha egységesek és erõsek akarnak lenni  ugyanazokkal az alapvetõ értékekkel kell

