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του που κρνουµε ως περισσ(τερο σχετικ/ µε αυτ( το αντικεµενο, χωρς να
υπονοοµε (τι δεν υπ/ρχουν /λλα που να εναι σηµαντικ/ γενικ(τερα. Στην
εν(τητα που ακολουθε θα ορσουµε τον εθνικισµ( και θα αναφερθοµε στην
κυριαρχα του ως ιδεολογα της νεωτερικ(τητας, 1στε να ερµηνευτε η ντονη
και καθοριστικ! παρουσα του στη σγχρονη εποχ!.

OÚÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡

O

πως συµβανει συχν/ µε βασικς ννοιες της Kοινωνιολογας και της Πολιτικ!ς Eπιστ!µης, ο εθνικισµ(ς ορζεται ποικιλοτρ(πως. Η ποικιλα των
ορισµ1ν οφελεται στην πολυπλοκ(τητα του φαινοµνου και των διαφ(ρων εκδηλ1σε1ν του, αλλ/ και στο γεγον(ς (τι ο κ/θε ερευνητ!ς επιλγει συν!θως
να εστι/σει σε µια συγκεκριµνη του δι/σταση. Παρ’ (λα αυτ/, υπ/ρχει συµφωνα σε ορισµνα του στοιχεα. Ο ορισµ(ς του εθνικισµο που θα προτενω
εδ1 εναι το αποτλεσµα µιας προσπ/θειας να παρουσιαστον τα κυρι(τερα
στοιχεα του αλλ/ και αυτ/ που, εν1 εναι σηµαντικ/ για τη βαθτερη καταν(ησ! του, χουν αγνοηθε ! παραµεληθε. ?να επιπλον ζητοµενο εναι η γενικ(τερη εγκυρ(τητα και εφαρµοσιµ(τητ/ του, ανεξ/ρτητα απ( το πλασιο
αναφορ/ς ! το υπ( µελτη αντικεµενο. ?τσι, αν και ο σκοπ(ς δεν !ταν η συνοπτικ! παρουσαση των περισσοτρων ορισµ1ν, ο ορισµ(ς που προτενεται
περιχει (λα εκενα τα στοιχεα που εναι απολτως απαρατητα για να τον
ορσουµε και να τον κατανο!σουµε.
Εφ(σον ο σκοπ(ς του ορισµο µας εναι η καταν(ηση και αποσαφ!νιση της
ννοιας του εθνικισµο, θεωροµε (τι σε µια πρ(ταση δεν µποροµε να την
ορσουµε. Συνεπ1ς, οι επ(µενες παρ/γραφοι που ακολουθον σε αυτ! την
εν(τητα αποτελον συνολικ/ τον ορισµ( του εθνικισµο.
Ο εθνικισµς εναι ιδεολογα, Λγος, κνηµα και συνασθηµα.
Ως ιδεολογα ο εθνικισµ(ς εµφανζεται στη νεωτερικ(τητα και πρεσβεει
(τι ο κ(σµος εναι χωρισµνος σε διακριτ/ θνη, το καθνα απ’ τα οποα οφελει να βρει πολιτικ! κφραση στο δικ( του κυραρχο κρ/τος –το ‘θνος-κρ/τος’1. Επσης πρεσβεει (τι τα συµφροντα των εθν1ν εναι πρωταρχικ!ς σηµασας σε σχση µε οποιοδ!ποτε /λλο συµφρον, αξα, ! πστη (loyalty), και ο
ρ(λος του κρ/τους εναι να τα προασπζει. Ο εθνικισµ(ς κατ/ την εµφ/νισ!

1. )πως το διατυπ1νει ο γνωστ(ς και γκυρος ορισµ(ς του Gellner, ο εθνικισµ(ς «εναι µια
πολιτικ! αρχ! που πρεσβεει (τι η πολιτικ! και η εθνικ! µον/δα πρπει να συγκλνουν» (Gellner
1983: 1). Επσης, ο Hastings τον ορζει ως πολιτικ! θεωρα που πρεσβεει (τι «κ/θε θνος πρπει
να χει το δικ( του κρ/τος» (Hastings 1997: 3).
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του τον 18ο αι1να περπου συνδθηκε –στη θεωρα και την πρ/ξη– µε την ‘αρχ! της αυτοδι/θεσης των λα1ν’. )µως, απ( τα µσα του 20ο αι1να και µετ/
περιβ/λλεται απ( αρνητικς προσλ!ψεις που τονζουν τις αποσχιστικς ! επεκτατικς βλψεις κρατ1ν και κινηµ/των, τις γενοκτονες κλπ. Ο ορισµ(ς του
εθνικισµο ως ιδεολογας εναι ο κυρι(τερος και πιο συνηθισµνος2, γιατ η ιδεολογα του εθνικισµο καθορζει και τα υπ(λοιπα στοιχεα του ορισµο (το Λ(γο, το κνηµα και το συνασθηµα).
Σµφωνα µε την αν/λυση των Λποβατς και ∆εµερτζ! στο ∆οκµιο για την
Ιδεολογα (1994), η ιδεολογα εναι να «συστηµατοποιηµνο σνολο προτ/σεων/αποφ/νσεων που συγκροτεται απ( ειδικος φορες στις κοινωνες της
νεωτερικ(τητας και προσφρεται… ως ορθολογικ! εξ!γηση και δικαωση σχσεων εξουσας και κυριαρχας, και του τρ(που που τα υποκεµενα εντ/σσονται
σε αυτς» (1994: 31). Ως ιδεολογα ο εθνικισµ(ς χαρακτηρζεται απ( κ/ποιες
γενικ(τερες λειτουργες των ιδεολογι1ν, οι βασικ(τερες εκ των οποων αναφρονται απ( τους Λποβατς και ∆εµερτζ! και εναι: δικαωση-νοµιµοποηση, κινητοποηση και τατιση3. Με τη δικαωση-νοµιµοποηση οι ιδεολογες γνονται
«µσα διασφ/λισης επιδιωκ(µενων αποτελεσµ/των µε τη µγιστη δυνατ! συνανεση» (1994: 94). Η νοµιµοποηση επιτυγχ/νεται µσω της ενοποησης, κατ/τµησης και συγκ/λυψης της πραγµατικ(τητας: στοιχεα της που εναι διαφοροποιηµνα εµφανζονται ως ενιαα, ! αντστροφα τονζονται οι διαφορς, και
γνεται παραποηση των κοινωνικ1ν δεδοµνων, αντιφ/σεων κλπ. (1994: 96).
?τσι, εν1 οι ιδεολογες εµφανζονται ως εκλογικευµνες διατυπ1σεις, στην
πραγµατικ(τητα εµποδζουν τη λογικ! διαµεσολ/βηση των ατ(µων µε το κοινωνικ( τους περιβ/λλον, αφο αυτς καθορζουν το πλασιο αν/πτυξης των
επιχειρηµ/των4.

2. Ο Gellner ορζει τον εθνικισµ( ως «πολιτικ! αρχ!, κνηµα και συνασθηµα» (Gellner 1983:
1), ο Smith ως «ιδεολογα και κνηµα» (Smith 1995α: vii ) και ο Hastings ως «πολιτικ! θεωρα και
πρ/ξη» (Hastings 1997: 3). Rλλοι ορισµο τονζουν διαφορετικ/ στοιχεα, (πως του Breuilly που
τον ορζει ως µια µορφ! πολιτικ!ς για τη διεκδκηση και λεγχο της εξουσας στα σγχρονα κρ/τη, και θεωρε τις απ(ψεις περ θεωρας, συναισθ!µατος κλπ. ως διερυνση του ειδικο νο!µατος
του εθνικισµο (Breuilly 1998: 1).
3. Αντστοιχα, ο Breuilly αναφρει ως βασικς λειτουργες της ιδεολογας τη νοµιµοποηση,
την κινητοποηση και τον συντονισµ( (Breuilly 1993: 93).
4. Ενδεικτικ! του νοµιµοποιητικο χαρακτ!ρα της εθνικιστικ!ς ιδεολογας µσω της ενοποησης, κατ/τµησης και συγκ/λυψης εναι η σχετικ! αναφορ/ του Πουλαντζ/ για το κρ/τος. Εν1 το
αστικ( κρ/τος, αναφρει, αρχικ/ διαχωρζει και αποµον1νει τα µλη των τ/ξεων σε ατοµικ/
υποκεµενα µσω του νοµικο-πολιτικο του µηχανισµο, στη συνχεια τα ενοποιε ξαν/ σε λαϊκ(
εθνικ( κρ/τος. ?τσι, η εθνικιστικ! ιδεολογα γνεται µρος της ταξικ!ς π/λης, και συγκεκριµνα
της συγκ/λυψ!ς της, εφ(σον µε την εξατοµκευση και αποµ(νωση των µελ1ν κ/θε τ/ξης και τον
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Η κινητοποηση εναι απαρατητη λειτουργα των πολιτικ1ν ιδεολογι1ν,
που επιδι1κουν ετε ν’ αλλ/ξουν την κοινωνα και την πολιτικ! ετε να νοµιµοποι!σουν την επιτευχθεσα αλλαγ! µσω της ευρεας συµµετοχ!ς και κινητοποησης. Οι ιδεολογικς στρατηγικς κινητοποησης εναι η καθολκευση και
η φυσικοποηση (Λποβατς & ∆εµερτζ!ς 1994: 99-100). Με την καθολκευση
αµβλνονται οι αντιφ/σεις αν/µεσα στο γενικ( και το επιµρους, και τσι τα
ειδικ/ συµφροντα εντ(ς µιας κοινωνας εµφανζονται ως γενικ/ συµφροντα
ολ(κληρης της κοινωνας –µηχανισµ(ς παρ(µοιος µε την ενοποηση που αναφραµε ως µσο νοµιµοποησης. Ο εθνικισµ(ς, συγκεκριµνα, παρουσι/ζει τα
συµφροντα του θνους ως καθολικ/, δνοντ/ς τους τσι γενικ(τερη αξα και
προτεραι(τητα. Ταυτ(χρονα, µε τη φυσικοποηση το ατηµα της κινητοποησης
εµφανζεται (χι ως πολιτικ( ! κοινωνικ(, αλλ/ ως φυσικ( και δεδοµνο. ?τσι,
ο κ(σµος των εθνικ1ν κρατ1ν, που παρουσι/ζει ο εθνικισµ(ς, εµφανζεται ως
φυσικ(ς και (χι επιλεγµνος υπ( δεδοµνες συνθ!κες. Ουσιαστικ/, η καθολκευση και η κινητοποηση εναι µηχανισµο που νοµιµοποιον την κινητοποηση.
Η τατιση εναι η τρτη λειτουργα της ιδεολογας και εξηγε σε µεγ/λο βαθµ( γιατ γνονται αποδεκτς οι ιδεολογες. Μσω της τατισης οι ιδεολογες
εσωτερικεονται στο ασυνεδητο των ατ(µων τα οποα αποκτον ατοµικς και
συλλογικς ταυτ(τητες που λειτουργον συνενωτικ/ για την οµ/δα. Ο εθνικισµ(ς, συγκεκριµνα, εντενει την τατιση των ατ(µων µε το θνος και, στη συνχεια, µεταξ τους, δηµιουργ1ντας µια συµπαγ! οµ/δα ατ(µων που χουν
ταυτσει τα συµφροντ/ τους µε αυτ/ του θνους και εναι τοιµα να κινητοποιηθον για την υπερ/σπισ! του. Η τατιση /λλωστε διευκολνεται απ( την
καθολκευση καθ1ς ενοποιε να σνολο, αποκρβοντας τις εσωτερικς του
διαφορς και διαφοροποι!σεις. Η εθνικιστικ! ιδεολογα ‘προσφρει’ ιδιατερα
ισχυρς οµαδικς ταυτ(τητες, τις εθνικς ταυτ(τητες και για επιπλον λ(γους
πρα απ( την ιδεολογικ! λειτουργα της τατισης. Οι λ(γοι αυτο σχετζονται
µε τη µετ/βαση στις νεωτερικς κοινωνες και τη ρ!ξη µε το κοινοτικο χαρακτ!ρα πρ(τυπο κοινωνικ!ς οργ/νωσης. Χαρακτηριστικ/ αναφρει ο Breuilly
(τι υπ/ρχει στη νεωτερικ(τητα µια γενικευµνη αν/γκη για ταυτ(τητα που εκφρ/ζεται ως µια γενικ! αν/γκη για ιδεολογες, και επισηµανει (τι «η εθνικιστικ! ιδεολογα εναι µια ιδιαιτρως ισχυρ! απ/ντηση σε αυτ! την αν/γκη» τ(σο γιατ εναι ρευστ! και ακαθ(ριστη (σον αφορ/ στον τρ(πο επτευξης του
εν συνεχεα επαναπροσδιορισµ( τους σε να οµογενοποιηµνο εθνικ( κρ/τος, συγκαλπτει τις οικονοµικς και πολιτικς συνθ!κες τ(σο της π/λης (σο και της λειτουργας του διου του κρ/τους,
που εµφανζεται ως εκφραστ!ς εν(ς εθνικο συν-(λου. POULANTZAS, N. (1980), State, Power,
Socialism, London: New Left Books (ελληνικ! κδοση ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, Νκος (1983), Κρτος, Εξουσα, Σοσιαλισµς, Αθ!να: Θεµλιο), στο Carnoy 1984, κεφ/λαιο 6.
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σκοπο που θτει, (σο και γιατ εναι απαξιωτικ! απναντι στον απρ(σωπο
χαρακτ!ρα της νεωτερικ(τητας (Breuilly 1993: 381-382)5.
Ο εθνικισµ(ς εναι επσης και νας Λγος (Discourse) που εκφρ/ζει την
ιδεολογα του εθνικισµο και τις βασικς του αρχς και αξι1σεις µσω της εθνικιστικ!ς ρητορικ!ς. Το σηµαντικ(τερο χαρακτηριστικ( αυτο του Λ(γου εναι
(τι εναι ταυτ(χρονα οικουµενικ(ς (! παγκοσµιοποιηµνος, (πως θα λγαµε
σ!µερα) και επιµεριστικ(ς. Η οικουµενικ(τητ/ του γκειται σε δο βασικ/
στοιχεα. Πρ1τον, (τι αποτελε µια καθοριστικ! ρυθµιστικ! αρχ! της νεωτερικ(τητας, η οποα οριοθετε τη διεθν! τ/ξη και τις σχσεις των εθν1ν και των
κρατ1ν µσα σε αυτ!ν\ αυτ( εκφρεται στο διεθν! Λ(γο, στις διεθνες συνθ!κες κλπ. ∆ετερον, εναι νας Λ(γος που ενυπ/ρχει σε (λα τα εθνικ/ κρ/τη
και τις εθν(τητες διεθν1ς, ακ(µη και σε αυτ/ που χουν επιτχει το σκοπ(
τους, δηλαδ! την αυτοδι/θεσ! τους. Σε αυτ! την τελευταα περπτωση που τα
θνη χουν το δικ( τους κυραρχο κρ/τος, η εθνικιστικ! ρητορικ! συντηρε την
εν(τητ/ τους ‘υπενθυµζοντας’ στα µλη την εθνικ(τητ/ τους και διαχοντας
την επιθετικ(τητ/ τους προς /λλες εθνικς οµ/δες ! κρ/τη.
Ο ταυτ(χρονα επιµεριστικ(ς χαρακτ!ρας του Λ(γου του εθνικισµο εκφρ/ζεται µε τον τρ(πο που τα /τοµα αναφρονται στο δικ τους θνος και
στην ιδα που χουν γι’ αυτ(. Χαρακτηριστικ! εναι η αυτο-εκτµηση του κ/θε
θνους (τι τα διακριτικ/ του γνωρσµατα εναι µοναδικ/, ενοτε και µε µια
αν1τερη αξα ! ποι(τητα, σε κ/θε περπτωση π/ντως ξεχωριστ!. Με /λλα λ(για, εναι νας Λ(γος που κολακεει την οµ/δα και ικανοποιε το ναρκισσισµ(
της και τον εκφρει για τον εαυτ( του κ/θε θνος µσα στο διεθνς σστηµα.
Μ/λιστα, αυτ(ς ο ‘εθνικ(ς ναρκισσισµ(ς’ εκφρ/ζεται εξσου απ( ακραους
εθνικιστς (σο και απ( µετριοπαθες πολιτικος. Για παρ/δειγµα, εναι σνηθες να αναφρονται πολιτικο αρχηγο στο θνος τους ως το ‘σπουδαι(τερο
θνος στον κ(σµο’, ετε πρ(κειται για την Θ/τσερ και τον Κλντον, ετε για τον
Μιλ(σεβιτς6. Αυτς οι αναφορς συνοδεονται απ( µια συν!θως υπονοοµενη,
! και εκφρασµνη, υποτιµητικ! δι/θεση απναντι στα /λλα θνη. Αυτ! η περιφρ(νηση !/και υποτµηση σχετζεται µε την αντστοιχη υπερ-τµηση του διου
του θνους, και ερµηνεεται απ( τη διαδικασα της τατισης: (πως χει κατα-

5. Αναφορικ/ µε τους λ(γους που καθιστον τον εθνικισµ( µια ‘ιδιαιτρως ισχυρ! απ/ντηση’
στην αν/γκη για ταυτ(τητα θα αναφερθοµε στην αµσως επ(µενη εν(τητα.
6. Ο Billig παραθτει δι/φορα παραδεγµατα επσηµων λ(γων που χουν εκφων!σει πολιτικο
αρχηγο, ιδιατερα στις ΗΠΑ και στη Βρετανα, (πως του Κλντον µετ/ την νκη του στις προεδρικς εκλογς του 1992, που εξφραζε τη χαρ/ και την ευθνη να εναι «ο αρχηγ(ς αυτο, του
σπουδαι(τερου θνους στην ιστορα της ανθρωπ(τητας» (Billig 1995: 88). ∆ετε στο Billig 1995,
την εισαγωγ!, το κεφ/λαιο 5, και τις σσ. 87-91.
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δειχτε, µσω της τατισης τα /τοµα εσωτερικεουν τις εξωτερικς αναπαραστ/σεις που τα ευχαριστον και εξωτερικεουν αυτς που δεν εναι επιθυµητς. Με αυτ! την ννοια, η θετικ! εικ(να του θνους για το διο και η αρνητικ!
για τα υπ(λοιπα –ειδικ/ τα γειτονικ/ και οικεα– δεν εναι παρ/ οι δο πλευρς του διου νοµσµατος.
Κοιν( στοιχεο κ/θε εθνικιστικο Λ(γου εναι η αναφορ/ σε µια ‘Χρυσ!
Εποχ!’. Η ‘Χρυσ! Εποχ!’ εναι να χρονικ( σηµεο στο παρελθ(ν (συχν/ στην
αρχαι(τητα) (που το θνος !ταν νδοξο, ισχυρ( και ικαν( για µεγαλει1δη επιτεγµατα, ! η στιγµ! της δηµιουργας του. Ο Anthony Smith σε µελτη του σχετικ/ µε τη ‘Χρυσ! Εποχ! και την Εθνικ! Αναγννηση’ (‘The Golden Age and
National Renewal’, 1997) υποστηρζει (τι η χρ!ση της ‘Χρυσ!ς Εποχ!ς’ (!
?νδοξου Παρελθ(ντος’ (πως αλλι1ς αναφρεται) στον εθνικιστικ( Λ(γο πληρο ξι βασικς λειτουργες: ικανοποιε την «αναζ!τηση αυθεντικ(τητας», «δνει µια ασθηση συνχειας», «υπενθυµζει στα µλη της κοιν(τητας το νδοξο
παρελθ(ν και /ρα την εγγεν! τους αξα», «προκηρττει την αντιστροφ! της
τωριν!ς κατ/στασης», και «δεχνει προς να νδοξο πεπρωµνο» (Smith 1997:
48-51). Αυτς οι λειτουργες της ‘Χρυσ!ς Εποχ!ς’ σχετζονται /µεσα µε βασικ/
επιµεριστικ/ στοιχεα του εθνικισµο ως Λ(γου που δεχνει προς το µλλον
χοντας το βλµµα στραµµνο στο παρελθ(ν. Ο εθνικισµ(ς τοποθετε τις ρζες
του θνους στο µακριν( παρελθ(ν και το συνδει µε το παρ(ν ετε µσω της
συνχειας ετε µσω της δι/σπασ!ς της, που (µως οφελεται σε εξωτερικς,
‘κακς’ δυν/µεις. Σε κ/θε περπτωση, η υπ(σχεση και προσδοκα της επαν(ρθωσης του παρελθ(ντος και της παλιν(ρθωσης του µεγαλεου του εναι π/ντα
παροσα. Επιπλον, η αναζ!τηση της αυθεντικ(τητας αντιπροσωπεει στην
ουσα την αγωνι1δη αναζ!τηση των ριζ1ν µας, του εαυτο και των /λλων, και
την απ/ντηση στο ερ1τηµα ‘Απ( πο ερχ(µαστε;’. Τλος, η ρητορικ! που εκφρει η ‘Χρυσ! Εποχ!’ εναι ιδιατερα σαγηνευτικ!, γιατ εµπεριχει µια εικ(να ναρκισσιστικ!ς τελει(τητας που υπ!ρχε µ(νο στη βρεφικ! ηλικα, µια ολ(τητα απ( την οποα σταδιακ/ αποκ(βεται ο καθνας καθ1ς µεγαλ1νει. Η
‘Χρυσ! Εποχ!’ εµπεριχει την ασυνεδητη υπ(σχεση της επαν(ρθωσης για τον
‘χαµνο παρ/δεισο’, και απ( αυτ!ν αντλε τη δναµη και γοητεα της και χρησιµοποιεται µε επιτυχα σε κ/θε εθνικιστικ( Λ(γο.
Ο εθνικισµ(ς ως κνηµα εναι η δραστηριοποηση των εθν1ν και εθνοτ!των
προς την επτευξη της πολιτικ!ς τους κφρασης στο δικ τους ‘θνος-κρ/τος’,
1στε να αναγνωριστε η ανεξαρτησα και αυτονοµα τους στη διεθν! πολιτικ!,
! προς την επκταση του κρ/τους που !δη διαθτουν. Με την πρ1τη ννοια,
της επιδωξης εθνικο κρ/τους, ο εθνικισµ(ς ως κνηµα εναι συνδεδεµνος µε
την αρχ! της αυτοδι/θεσης, που εναι ‘παιδ’ του ∆ιαφωτισµο, και συνδεται
κυρως µε τα απελευθερωτικ/ κιν!µατα και τους εθνικισµος που κυρι/ρχη[ 93 ]
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σαν ως τις αρχς του 20ο αι1να. Συνδεται επσης και µε αποσχιστικ/ ! διεκδικητικ/ κιν!µατα εθν1ν/εθνοτ!των και µειονοτ!των που κινητοποιονται
εντ(ς εγκαθιδρυµνων εθνικ1ν κρατ1ν και διεκδικον ετε το δικ( τους κρ/τος ετε να καθεστ1ς σχετικ!ς αυτονοµας και αναγν1ρισης µσα στο υπ/ρχον κρ/τος. Με τη δετερη ννοια, ο εθνικισµ(ς συµπεριλαµβ/νει την κινητοποηση εθνικ1ν κρατ1ν προς την επκτασ! τους και, κατ/ συνπεια, τη δ(ξα !
τον εξωραϊσµ( τους για παλαι(τερες απ1λειες –πραγµατικς ! φαντασιακς.
Αυτο οι εθνικισµο εµφανζονται συν!θως µε τον επιθετικ( προσδιορισµ( ‘µεγ/λος’ στον χαρακτηρισµ( και τη ρητορικ! τους (π.χ. Μεγ/λη Ελλ/δα, Μεγ/λη Αλβανα, και γενικ(τερα ‘Μεγ/λη Ιδα’) και εναι στην πλειοψηφα τους µιλιταριστικο.
Η λειτουργα των ιδεολογικ1ν µηχανισµ1ν της κινητοποησης, δηλαδ! της
καθολκευσης και της φυσικοποησης που εδαµε παραπ/νω, χει δ1σει τερ/στια 1θηση στα εθνικιστικ/ κιν!µατα και τις αξι1σεις τους, γιατ τις δικαιολογον/δικαι1νουν και τις εµφανζουν ως φυσικς. Αυτ( γιατ, σε µια εποχ! που
κυριαρχε η εθνικιστικ! ιδεολογα το ‘θνος-κρ/τος’ εναι το κανονιστικ( πρ(τυπο κοινωνικ!ς και πολιτικ!ς οργ/νωσης, δηλαδ! αναγνωρζεται ως ο υπρτατος φορας κυριαρχας (τουλ/χιστον µχρι πρ(σφατα)7. Σε αυτ( το πλασιο,
η επιθυµα εν(ς θνους να συµµετ/σχει µε σους (ρους στη διεθν! τ/ξη της
νεωτερικ(τητας, (πως αυτ! διαµορφ1θηκε απ( τη συνθ!κη της Βεστφαλας
και µετ/, δεν εναι απλ/ δικαιολογηµνη αλλ/ χει δηµιουργηθε απ τον διο
τον εθνικισµ, απ( την ιδεολογα δηλαδ! που χει προβ/λλει αυτ( το κανονιστικ( πρ(τυπο. Επσης, η σνδεση της πορεας του θνους µε την αρχαι(τητα
του δνει µια επιπλον αξα, καθιστ/ τις αξι1σεις του φυσικς και τις εµπλουτζει µε µια ηθικ! δι/σταση.
Ο εθνικισµ(ς ως συνασθηµα εναι η ασθηση περηφ/νιας και αυτο-εκτµησης που νι1θουν τα /τοµα επειδ! αν!κουν στο θνος τους, το οποο εκλαµβ/νεται ως µια αν1τερη µορφ! συµµετοχ!ς, και εγερεται απ( την παρξη
σηµαντικ1ν επιτευγµ/των στο παρ(ν ! στο παρελθ(ν\ εκφρ/ζεται συχν/ ως
ασθηµα ανωτερ(τητας σε σχση µε /λλα θνη !/και ως περιφρ(νησ! τους. Ο
εθνικισµ(ς ως συνασθηµα εναι επσης η θλψη, η ντροπ! και ο θυµ(ς που
προκαλεται απ( την ενθµηση των κακοτυχι1ν και αποτυχι1ν του θνους8.
7. Υπ/ρχει µια συζ!τηση και αµφισβ!τηση για το ρ(λο αυτ( του εθνικο κρ/τους στο πλασιο
της παγκοσµιοποησης, στην οποα θα αναφερθοµε στο τρτο µρος του βιβλου.
8. Ο Gellner ορζει τον εθνικισµ( ως συνασθηµα ως «την ασθηση θυµο που εγερει η παραβαση της αρχ!ς [του εθνικισµο] ! η ασθηση ικανοποησης που εγερει η εκπλ!ρωσ! της»
(Gellner 1983: 1). Αυτ(ς ο ορισµ(ς, αν και σωστ(ς, περιορζει το εθνικιστικ( συνασθηµα στο θυµ( ! την ικανοποηση µ(νο σε σχση µε την επτευξη του σκοπο της δηµιουργας εθνικο κρ/τους, εν1 ο ορισµ(ς που προτενεται παραπ/νω αναφρεται σε οποιαδ!ποτε αφορµ! εθνικ!ς επι-
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Επειδ! η συµµετοχ! σε µια οµ/δα συνεισφρει στην ικανοποηση και των συναισθηµατικ1ν αναγκ1ν των ατ(µων, η θετικ! αξιολ(γηση του θνους στο
οποο αν!κει κανες εναι το φυσικ( συνεπακ(λουθο της συµµετοχ!ς σε αυτ(.
Τα ‘σπουδαα επιτεγµατ/’ του λειτουργον ως µια εκλογκευση και δικαιολ(γηση (του θετικο συναισθ!µατος) που προκπτει εκ των υστρων. Επειδ!,
(µως, υπ/ρχουν και /λλα θνη στο διεθνς περιβ/λλον, η θετικ! αυτο-αξιολ(γηση του κ/θε θνους ρχεται συχν/ και µσα απ( τη σγκριση: σε αυτ( το
πλασιο, η υποτµηση του Rλλου ‘απαιτεται’ σχεδ(ν για τη διατ!ρηση των συναισθηµ/των αξας του εαυτο –και αυτ( ισχει τ(σο για τα θνη (σο και για
τα µεµονωµνα /τοµα. Η διαδικασα της µετ/θεσης εναι σχετικ! µε αυτ(, (χι
µ(νο γιατ εξωτερικεει κανες τις ανεπιθµητες εσωτερικς του αναπαραστ/σεις, αλλ/ και γιατ τα δυσ/ρεστα γεγον(τα στην ιστορα εν(ς θνους προκαλον επιθετικ(τητα και θυµ( απναντι στους /λλους, καθ1ς η ευθνη αποδδεται στις ενργειες εξωτερικ1ν παραγ(ντων. ∆εν µποροµε ββαια να αρνηθοµε (τι συχν/ συµβανει στην πολιτικ! να επεµβανουν εξωτερικο παρ/γοντες ! /λλα ισχυρ/ κρ/τη στα εσωτερικ/ ζητ!µατα εν(ς θνους και κρ/τους,
συν!θως µε δραµατικ/ αποτελσµατα. Απ( ψυχολογικ! /ποψη, (µως, η τ/ση
µετ/θεσης και αν/πτυξης αρνητικ1ν και επιθετικ1ν συναισθηµ/των απναντι
στους /λλους εναι ορατ!, ανεξ/ρτητα απ( την αφορµ! εκδ!λωσ!ς της.
Η σηµασα και η νταση των συναισθηµ/των που αναπτσσονται στον εθνικισµ( προρχονται απ( την τατιση µε το θνος σε συνδυασµ( µε το γεγον(ς
(τι το θνος θεωρεται ! προβ/λλεται ως η πρωταρχικ! µορφ! συλλογικο
αν!κειν. Στο βαθµ( που η τατιση δεν εναι διον του εθνικισµο, τα ιδιατερα
χαρακτηριστικ/ αυτ!ς καθορζονται απ( τη φση και τα ιδιατερα χαρακτηριστικ/ του θνους. Εναι ενδεικτικ( (τι το θνος παροµοι/ζεται συχν/ ως οικογνεια, που εναι ο πιο σηµαντικ(ς και καθοριστικ(ς δεσµ(ς στη ζω! των ατ(µων. ∆εν εναι τυχαο το γεγον(ς (τι συχν/ το εθνικ( κρ/τος αναφρεται ως
‘Μητρα πατρδα’ ! ως ‘π/τρια εδ/φη’, και οι συµπατρι1τες ως αδλφια. Ο
Renan εκφρ/ζει την ιδιαιτερ(τητα του αν!κειν στο θνος ορζοντ/ς το ως «µεγ/λης κλµακας αλληλεγγη» (Renan 1996: 53). Η τατιση, λοιπ(ν, µε το θνος
προσοµοι/ζει µε οικογενειακ( δεσµ(, απ( τον οποο αντλε τη δναµ! της η
εθνικ! ταυτ(τητα: οι ασυνεδητες επιθυµες και ταυτσεις προβ/λλονται ψυχολογικ/ π/νω σε αυτ(.
Η εν(τητα αυτ! αποτελε και τον ορισµ( του εθνικισµο. Στον ορισµ( αυτ(
γινε συχν! αναφορ/ στη µεγ/λη επιτυχα του εθνικισµο, µε την ννοια της
τυχας ! αποτυχας, που συµπεριλαµβ/νει τον ορισµ( του Gellner αλλ/ και τον επεκτενει στην
παρξη αντστοιχων συναισθηµ/των σε εγκαθιδρυµνα ‘θνη-κρ/τη’ και σε σχση µε την πορεα
τους αν/µεσα στα /λλα θνη.
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κυριαρχας της εθνικιστικ!ς ιδεολογας σε (λη τη νεωτερικ(τητα, και στη δηµιουργα ισχυρ1ν ταυτοτ!των. Θα αναφερθοµε λεπτοµερ1ς στην κυριαρχα
αυτ!, στις εκδηλ1σεις της δηλαδ! και στα ατια που την χουν προκαλσει.
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κ(σµος εναι χωρισµνος αν/µεσα σε θνη και κρ/τη\ αν ο εθνικισµ(ς εναι η ιδεολογα που διατηρε αυτ/ τα θνη-κρ/τη σε θνη-κρ/τη, τ(τε
εναι ‘η πιο επιτυχηµνη ιδεολογα στην ανθρ1πινη ιστορα’»9. Η παρατ!ρηση
του Birch για την επιτυχα του εθνικισµο εναι σηµαντικ!, ειδικ/ αν αναλογιστοµε (τι ως ιδεολογα χει υπ/ρξει µ(νο στη νεωτερικ(τητα10. Η επιτυχα του
εθνικισµο ((που επιτυχα εννοοµε την κυριαρχα και ευρεα δι/δοσ! του)
εκδηλ1νεται ντονα µσα απ( τρεις παρατηρ!σεις: πρ1τον, (τι το ‘θνος-κρ/τος’ χει κερδσει διεθν! αναγν1ριση ως το κριο και νοµιµοποιηµνο σ1µα
/σκησης εξουσας και αντιπροσ1πευσης, δετερον (τι ο εθνικισµ(ς αξι1νει
και επιτυγχ/νει πστη στο θνος και στο ιδε1δες του ‘θνους-κρ/τους’, και τρτον (τι συνδυ/ζεται µε οποιαδ!ποτε /λλη ιδεολογα και πρακτικ! µε αποτλεσµα να εναι συµβατ(ς µε (λες χωρς αντιφ/σεις.
Η πρ1τη παρατ!ρηση, αναφορικ/ µε τη διεθν! αναγν1ριση του ‘θνουςκρ/τους’ και την επικρ/τησ! του ως κανονιστικο προτπου πολιτικ!ς οργ/νωσης, σχετζεται µε το διεθνοποιηµνο και επιµεριστικ( χαρακτ!ρα του εθνικισµο. )πως χαρακτηριστικ/ αναφρει ο Billig, «αν το θνος µας πρπει να
φαντασιωθε µσα στην ιδιαιτερ(τητ/ του, πρπει να φαντασιωθε ως να θνος
αν/µεσα σε /λλα θνη» (Billig 1995: 83). Τα ανεξ/ρτητα και κυραρχα κρ/τη
εναι αυτ/ που απολαµβ/νουν διεθνος αναγν1ρισης ως ττοια, δηλαδ! αναγν1ριση µε (ρους αµοιβαι(τητας. Αυτ! εναι και η πρακτικ! αλλ/ και το πρ(τυπο των διεθν1ν σχσεων στη νεωτερικ! εποχ!, (που τυχ(ν παραβασ! της
οδηγε σε διενξεις και συγκροσεις11.

«

9. BIRCH, A.H. (1989), Nationalism and National Integration, London: Unwin Hyman, σ. 3, στο
Billig 1995: 22.
10. Γιατ, (πως αναφρουν οι Λποβατς και ∆εµερτζ!ς (1994: 47), οι ιδεολογες, και ο (ρος
‘ιδεολογα’ εναι δηµιουργ!µατα της νεωτερικ(τητας.
11. Η Kristeva, σε µια κριτικ! της αναφορικ/ µε την αναγν1ριση των ανθρωπνων δικαιωµ/των εκτ(ς του πλαισου των εθνικ1ν κρατ1ν, διατυπ1νει την /ποψη (τι να ‘ανθρ1πινο ον’ εναι
αυτοµ/τως πολιτικ( και εθνικ( ον, (πως προκπτει απ( τη ∆ιακ!ρυξη του Ανθρ1που και του
Πολτη. Η δια αναρωτιται σχετικ/ µε τη µορα των ατοµικ1ν δικαιωµ/των αφο, ακ(µη και σε
µια απ( τις πιο φιλελεθερες και ανθρωπιστικς διακηρξεις, τα δικαι1µατα των ατ(µων τους
αποδδονται µ(νο στο βαθµ( που αποτελον µρος µιας συγκεκριµνης πολιτικ!ς οντ(τητας, του
εθνικο κρ/τους (Kristeva 1991: 148-9).
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