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το βιβλο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολεται µε το ζ!τηµα του
καθηµερινο εθνικισµο που περν/ απαρατ!ρητος, και εστι/ζει στον εθνικισµ( των δυτικ1ν κρατ1ν διαπιστ1νοντας (τι αγνοεται αρκετ/ απ( τους
κοινωνικος επιστ!µονες και την καθηµεριν! ρητορικ!. Ο Billig υποστηρζει
(τι, σµφωνα µε την ευρεα χρ!ση των (ρων, εθνικιστς θεωρονται (σοι µετχουν σε αποσχιστικ/ ! ακροδεξι/ κιν!µατα, και (τι αυτ! η /ποψη τοποθετε
τον εθνικισµ( ‘εκε’, στην περιφρεια –περιφρεια του κρ/τους, (ταν πρ(κειται
για αντ/ρτικο, και περιφρεια της ∆σης, (ταν πρ(κειται για χ1ρες που δεν
αν!κουν στο δυτικ( κ(σµο. Αυτ! η /ποψη εναι παραπλανητικ! γιατ «παραβλπει τον εθνικισµ( των δυτικ1ν εθν1ν-κρατ1ν. Σε ναν κ(σµο εθν1ν-κρατ1ν, ο εθνικισµ(ς δεν µπορε να περιορζεται στις περιφρειες» (Billig, 1995: 5).
Γι’ αυτ(ν το λ(γο, ο Billig επικεντρ1νει την αν/λυση του εθνικισµο και των
εκδηλ1σε1ν του στα εγκαθιδρυµνα εθνικ/ κρ/τη του δυτικο κ(σµου. )πως
υποστηρζει, τα εθνικ/ κρ/τη απ( τη στιγµ! που δηµιουργονται αναπαρ/γονται και διατηρονται συνεχ1ς ως η αν1τερη οντ(τητα αφοσωσης και νοµιµ(τητας. Αυτ! η διαδικασα πηγ/ζει απ( τον εθνικισµ(: (χι µ(νο η δηµιουργα
αλλ/ και η συνεχ!ς αναπαραγωγ! των διων των εθνικ1ν κρατ1ν εναι να
επακ(λουθο του εθνικισµο και της συνεχος λειτουργας του. Κοιν(τοπος
εθνικισµ(ς (banal nationalism) εναι ο (ρος που χρησιµοποιε ο Billig για να περιγρ/ψει «τις ιδεολογικς συν!θειες που καθιστον ικαν/ τα εγκαθιδρυµνα
θνη της ∆σης να αναπαρ/γονται» (1995: 6). Ο κοιν(τοπος εθνικισµ(ς αναπαρ/γει συν!θειες στην πρ/ξη και στη σκψη, αλλ/ και στα συναισθ!µατα,
που διαιωνζουν την εθνικ(τητα. Επιπλον, τα σµβολα που χρησιµοποιονται
για να συµβολσουν την ιερ! φση του θνους, (πως οι σηµαες ξω απ( δηµ(σια κτρια, εξυµνον το θνος χωρς µνους, το ‘κυµατζουν’ χωρς να υπ/ρχει
κυµατισµ(ς (‘flagging’ the nation ‘unflaggingly’), δηλαδ! το χαιρετζουν µσω
µιας !πιας αλλ/ συνεχος και απαρατ!ρητης δραστηρι(τητας.
Σε (λο το βιβλο του ο Billig παραθτει πολλ/ παραδεγµατα πολιτικ1ν που
εφαρµ(ζονται σε δυτικ/ εθνικ/ κρ/τη που ‘παζουν το χαρτ του πατριωτισµο’ και, παρ(λο που χρησιµοποιον οι διοι την εθνικιστικ! ρητορικ! εκτεν1ς, εντοπζουν και αναφρουν την παρξη εθνικισµο µακρι/ απ( τη ρητορικ! τους και τη χ1ρα τους. Γι’ αυτ(ν το λ(γο, εφιστ/ την προσοχ! µας στο εξ!ς:
«τα κεν/ στην πολιτικ! γλ1σσα εναι σπανως αθ1α. Η περπτωση του εθνικισµο δεν αποτελε εξαρεση. )ντας σηµασιολογικ/ περιορισµνος σε µικρ/ µεγθη και εξωτικ/ χρ1µατα, ο εθνικισµ(ς ορζεται ως πρ(βληµα: εµφανζεται
‘εκε’ στην περιφρεια, (χι ‘εδ1’ στο κντρο. Οι αποσχιστικς οµ/δες, οι φασστες και οι αντ/ρτες εναι το πρ(βληµα του εθνικισµο. Οι ιδεολογικς συν![ 132 ]
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θειες, µσω των οποων αναπαρ/γονται τα θνη ‘µας’, δεν ονοµ/ζονται και,
συνεπ1ς, δεν παρατηρονται» (1995: 6). ?τσι, λοιπ(ν, διακρνει δο τπους
θεωρητικ!ς προσγγισης του εθνικισµο, τον µεταθετικ( και τον ‘φυσικοποιητικ(’ (naturalising) –που συν!θως π/νε µαζ. Οι µεταθετικς θεωρες εξισ1νουν τον εθνικισµ( µε τα εθνικιστικ/ κιν!µατα και τα ακραα και παρ/λογα
συναισθ!µατα. Θεωρον τον κ(σµο των εθνικ1ν κρατ1ν ως δεδοµνο και
αντιµετωπζουν τον εθνικισµ( ως µια διατ/ραξη της ηρεµας τους απ( τους /λλους. ?τσι, αυτς οι θεωρ!σεις αποτελον ‘ρητορικς µεταθσεις’: προβ/λλουν
τον εθνικισµ( στους ‘/λλους’, εν1 τον ‘δικ(’ τους τον παραβλπουν, τον ξεχνον, ! και τον αρνονται θεωρητικ/. Οι θεωρες της ‘φυσικοποησης’ παρουσι/ζουν την αφοσωση στο θνος ως ενδηµικ!, φυσικ! κατ/σταση των ανθρ1πων: τσι, «ο κοιν(τοπος εθνικισµ(ς δεν παει απλ/ να θεωρεται εθνικισµ(ς, αλλ/ παει να εναι πρ(βληµα που χρ!ζει αν/λυσης» (1995: 16).
Η διαφορετικ! οπτικ! του Billig απναντι στον εθνικισµ( εναι χρ!σιµη για
την αν/λυσ! του στη σγχρονη πολιτικ! γιατ δεν τον περιορζει στα κιν!µατα
και στις ακραες του εκφ/νσεις. Ο εθνικισµ(ς εναι να καθηµεριν( φαιν(µενο
που χει, ασφαλ1ς, τις εξ/ρσεις του, αλλ/ δεν περιορζεται σε αυτς. Αυτ(ς εναι και ο λ(γος που τον ορσαµε εκτ(ς απ( ιδεολογα και κνηµα, και ως Λ(γο
και συνασθηµα. Παρ’ (λα αυτ/, επειδ! συνειρµικ/ θεωρεται κ/τι ‘κακ(’, µια
καταστροφικ! δναµη και να επιζ!µιο συνασθηµα, κανες δεν επιθυµε να το
δεχτε για τον εαυτ( του ! το θνος του\ απεναντας, υπ/ρχει η τ/ση να αποδδεται σε /λλα /τοµα και θνη. Με αυτ(ν τον τρ(πο, εκλαµβ/νει κανες επιπλον ευχαρστηση, καθ1ς δεν εναι απλ/ ‘καλ(ς’ αλλ/ ‘καλτερος’, εφ(σον
και οι /λλοι εναι ταυτ(χρονα ‘κακο’. Πρ(κειται για την ασθηση της υπρµετρης αυτο-εκτµησης που προρχεται µσα απ( τη σγκριση, που χουµε !δη
εξετ/σει.
Η δι/κριση αν/µεσα σε πολιτικ( και εθνοτικ( εθνικισµ( και η αντιστοχισ!
τους µε τον !πιο και τον επιζ!µιο εθνικισµ( εναι µια µετριοπαθ!ς, θα λγαµε,
κφραση της διαδικασας της µετ/θεσης του εθνικισµο. )πως υποστηρχθηκε
παραπ/νω, η δι/κριση και η αντιστοχιση αυτ! δεν εναι γκυρες, και νας απ’
τους λ(γους γι’ αυτ( εναι (τι και ο λεγ(µενος πολιτικ(ς εθνικισµ(ς µπορε να
χει ακραες εκδηλ1σεις ! να προετοιµ/ζει το δαφος γι’ αυτς. Σε σχση µε
αυτ!ν την παρατ!ρηση θα παραθσουµε τον Billig και την /ποψ! του για τον
καθηµεριν(, κοιν(τοπο εθνικισµ( των δυτικ1ν κρατ1ν, που συν!θως θεωρεται παρ/δειγµα πολιτικο εθνικισµο:
Θα #ταν λθος να θεωρ#σουµε τι ο ‘κοιντοπος εθνικισµς’ εναι ‘καλς’, επειδ# φανεται να διαθτει µια καθησυχαστικ# κανονικτητα, # επειδ# δεχνει να
στερεται των βαιων παθ'ν της κρας δεξις… το κοιντοπο δεν εναι συν'νυ[ 133 ]
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µο µε το ακνδυνο. Στην περπτωση των εθν'ν-κρατ'ν της ∆ σης, ο κοιντοπος
εθνικισµς σπανως εναι αθ'ος: αναπαργει θεσµο ς που κατχουν τερστια
οπλοστσια. 0πως φνηκε και µε τους πολµους στον [Περσικ] Κλπο και στα
Φκλαντ, οι [στρατιωτικς] δυνµεις µπορο ν να κινητοποιηθο ν χωρς µεγλες
εκστρατεες πολιτικ#ς προετοιµασας. Τα πλα εναι σε ετοιµτητα, ‘πρθυµα’ να
χρησιµοποιηθο ν στη µχη. Και οι πληθυσµο των εθν'ν εναι επσης σε ετοιµτητα, πρθυµοι να υποστηρξουν τη χρ#ση αυτ'ν των πλων (1995: 7).

Ο κοιν(τοπος εθνικισµ(ς εναι, λοιπ(ν, ο λ(γος που τα θνη κινητοποιονται χωρς ιδιατερα µεγ/λες εκστρατεες: εναι µια καθηµεριν! εκστρατεα
αφοσωσης και συσπερωσης γρω απ( το θνος και τα συµφροντ/ του.
Επειδ! ο εθνικισµ(ς εγερει αρνητικος συνειρµος και θεωρεται επιζ!µιος, χρησιµοποιεται σε αρκετς περιπτ1σεις αντ’ αυτο ο πατριωτισµ(ς, ο
οποος χρησιµοποιεται µε µεγαλτερη /νεση και συχν(τητα καθ1ς θεωρεται
θετικ! ννοια. Φυσικ/, οι δο ννοιες δεν ταυτζονται. Μας ενδιαφρει (µως σε
αυτ( το σηµεο η σχση µεταξ τους και ο τρ(πος χρ!σης τους αναφορικ/ µε
το προκεµενο, που εναι η δι/κριση σε ‘καλ(’ και ‘κακ(’ εθνικισµ( και η µετ/θεσ! του στους /λλους.
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λξη πατριωτισµ(ς προρχεται απ( τη λξη ‘πατρδα’, που σηµανει τον
τ(πο γννησης, και χει τις ρζες της στην ελληνικ! λξη ‘πατρας’: τσι, η
πατρδα εναι µε αυτ! την ννοια ‘ο τ(πος των πατρων µας’. ?ναν συνοπτικ(
και επαρκ! ορισµ( του πατριωτισµο δνει το Oxford English Dictionary, που
τον ορζει ως την «αγ/πη και αφοσωση για την πατρδα»32. Εναι, µε αυτ!ν την
ννοια, το ασθηµα αφοσωσης στο οικεο περιβ/λλον που απαντ/ται σε κ/θε
εθνογραφικ! οµ/δα (Bar-Tal 1993: 48). Ο πατριωτισµ(ς θεωρεται θετικ! ννοια και επιθυµητ! αξα, θεµελι1δης για το θνος, γιατ αντανακλ/ ορισµνες
κοινς απ(ψεις και συναισθ!µατα και, κυρως, την ασθηση του αν!κειν.
Ο πατριωτισµ(ς χρησιµοποιεται αντ /λλων εννοι1ν, µεταξ των οποων
εναι και ο εθνικισµ(ς. Η εννοιολογικ! δι/κριση αν/µεσα σε εθνικισµ( και πατριωτισµ( εναι συνηθισµνη, παρ(λο που οι (ροι που χρησιµοποιονται ποικλλουν. Για παρ/δειγµα, χει αναφερθε η δι/κριση αν/µεσα σε πατριωτισµ(
και εθνοκεντρισµ( ! σωβινισµ( (Bar-Tal 1993: 51), σε εποικοδοµητικ( και τυφλ( πατριωτισµ( (Schatz, Staud & Lavine 1999: 153), σε γν!σιο και ψευδο-πα32. «Love and devotion for one’s own country», Oxford English Dictionary, 1953, παρατθεται
στο Bar-Tal 1993: 46.
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