
τ�υ π�υ κρ�ν�υµε ως περισσ(τερ� σ%ετικ/ µε αυτ( τ� αντικε�µεν�, %ωρ�ς να
υπ�ν���µε (τι δεν υπ/ρ%�υν /λλα π�υ να ε�ναι σηµαντικ/ γενικ(τερα. Στην
εν(τητα π�υ ακ�λ�υθε� θα �ρ�σ�υµε τ�ν εθνικισµ( και θα ανα+ερθ��µε στην
κυριαρ%�α τ�υ ως ιδε�λ�γ�α της νεωτερικ(τητας, 1στε να ερµηνευτε� η �ντ�νη
και καθ�ριστικ! παρ�υσ�α τ�υ στη σ�γ%ρ�νη επ�%!.

OÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡

Oπως συµ�α�νει συ%ν/ µε �ασικ�ς �νν�ιες της K�ινωνι�λ�γ�ας και της Π�-
λιτικ!ς Eπιστ!µης, � εθνικισµ(ς �ρ�0εται π�ικιλ�τρ(πως. Η π�ικιλ�α των

�ρισµ1ν �+ε�λεται στην π�λυπλ�κ(τητα τ�υ +αιν�µ�ν�υ και των δια+(ρων εκ-
δηλ1σε1ν τ�υ, αλλ/ και στ� γεγ�ν(ς (τι � κ/θε ερευνητ!ς επιλ�γει συν!θως
να εστι/σει σε µια συγκεκριµ�νη τ�υ δι/σταση. Παρ’ (λα αυτ/, υπ/ρ%ει συµ-
+ων�α σε �ρισµ�να τ�υ στ�ι%ε�α. � �ρισµ(ς τ�υ εθνικισµ�� π�υ θα πρ�τε�νω
εδ1 ε�ναι τ� απ�τ�λεσµα µιας πρ�σπ/θειας να παρ�υσιαστ��ν τα κυρι(τερα
στ�ι%ε�α τ�υ αλλ/ και αυτ/ π�υ, εν1 ε�ναι σηµαντικ/ για τη �αθ�τερη κατα-
ν(ησ! τ�υ, �%�υν αγν�ηθε� ! παραµεληθε�. ?να επιπλ��ν 0ητ��µεν� ε�ναι η γε-
νικ(τερη εγκυρ(τητα και ε+αρµ�σιµ(τητ/ τ�υ, ανε3/ρτητα απ( τ� πλα�σι�
ανα+�ρ/ς ! τ� υπ( µελ�τη αντικε�µεν�. ?τσι, αν και � σκ�π(ς δεν !ταν η συ-
ν�πτικ! παρ�υσ�αση των περισσ�τ�ρων �ρισµ1ν, � �ρισµ(ς π�υ πρ�τε�νεται
περι�%ει (λα εκε�να τα στ�ι%ε�α π�υ ε�ναι απ�λ�τως απαρα�τητα για να τ�ν
�ρ�σ�υµε και να τ�ν καταν�!σ�υµε.

Ε+(σ�ν � σκ�π(ς τ�υ �ρισµ�� µας ε�ναι η καταν(ηση και απ�σα+!νιση της
�νν�ιας τ�υ εθνικισµ��, θεωρ��µε (τι σε µια πρ(ταση δεν µπ�ρ��µε να την
�ρ�σ�υµε. Συνεπ1ς, �ι επ(µενες παρ/γρα+�ι π�υ ακ�λ�υθ��ν σε αυτ! την
εν(τητα απ�τελ��ν συν�λικ/ τ�ν �ρισµ( τ�υ εθνικισµ��.

 εθνικισµ�ς ε�ναι ιδε�λ�γ�α, Λ�γ�ς, κ�νηµα και συνα�σθηµα.
Ως ιδε�λ�γ�α � εθνικισµ(ς εµ+αν�0εται στη νεωτερικ(τητα και πρεσ�ε�ει

(τι � κ(σµ�ς ε�ναι %ωρισµ�ν�ς σε διακριτ/ �θνη, τ� καθ�να απ’ τα �π��α �+ε�-
λει να �ρει π�λιτικ! �κ+ραση στ� δικ( τ�υ κυρ�αρ%� κρ/τ�ς –τ� ‘�θν�ς-κρ/-
τ�ς’1. Επ�σης πρεσ�ε�ει (τι τα συµ+�ρ�ντα των εθν1ν ε�ναι πρωταρ%ικ!ς ση-
µασ�ας σε σ%�ση µε �π�ι�δ!π�τε /λλ� συµ+�ρ�ν, α3�α, ! π�στη (loyalty), και �
ρ(λ�ς τ�υ κρ/τ�υς ε�ναι να τα πρ�ασπ�0ει. � εθνικισµ(ς κατ/ την εµ+/νισ!
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1. )πως τ� διατυπ1νει � γνωστ(ς και �γκυρ�ς �ρισµ(ς τ�υ Gellner, � εθνικισµ(ς «ε�ναι µια
π�λιτικ! αρ%! π�υ πρεσ�ε�ει (τι η π�λιτικ! και η εθνικ! µ�ν/δα πρ�πει να συγκλ�ν�υν» (Gellner
1983: 1). Επ�σης, � Hastings τ�ν �ρ�0ει ως π�λιτικ! θεωρ�α π�υ πρεσ�ε�ει (τι «κ/θε �θν�ς πρ�πει
να �%ει τ� δικ( τ�υ κρ/τ�ς» (Hastings 1997: 3).



τ�υ τ�ν 18� αι1να περ�π�υ συνδ�θηκε –στη θεωρ�α και την πρ/3η– µε την ‘αρ-
%! της αυτ�δι/θεσης των λα1ν’. )µως, απ( τα µ�σα τ�υ 20�� αι1να και µετ/
περι�/λλεται απ( αρνητικ�ς πρ�σλ!ψεις π�υ τ�ν�0�υν τις απ�σ%ιστικ�ς ! επε-
κτατικ�ς �λ�ψεις κρατ1ν και κινηµ/των, τις γεν�κτ�ν�ες κλπ. � �ρισµ(ς τ�υ
εθνικισµ�� ως ιδε�λ�γ�ας ε�ναι � κυρι(τερ�ς και πι� συνηθισµ�ν�ς2, γιατ� η ιδε�-
λ�γ�α τ�υ εθνικισµ�� καθ�ρ�0ει και τα υπ(λ�ιπα στ�ι%ε�α τ�υ �ρισµ�� (τ� Λ(-
γ�, τ� κ�νηµα και τ� συνα�σθηµα).

Σ�µ+ωνα µε την αν/λυση των Λ�π��ατς και ∆εµερτ0! στ� ∆�κ�µι� για την
Ιδε�λ�γ�α (1994), η ιδε�λ�γ�α ε�ναι �να «συστηµατ�π�ιηµ�ν� σ�ν�λ� πρ�τ/-
σεων/απ�+/νσεων π�υ συγκρ�τε�ται απ( ειδικ��ς +�ρε�ς στις κ�ινων�ες της
νεωτερικ(τητας και πρ�σ+�ρεται… ως �ρθ�λ�γικ! ε3!γηση και δικα�ωση σ%�-
σεων ε3�υσ�ας και κυριαρ%�ας, και τ�υ τρ(π�υ π�υ τα υπ�κε�µενα εντ/σσ�νται
σε αυτ�ς» (1994: 31). Ως ιδε�λ�γ�α � εθνικισµ(ς %αρακτηρ�0εται απ( κ/π�ιες
γενικ(τερες λειτ�υργ�ες των ιδε�λ�γι1ν, �ι �ασικ(τερες εκ των �π��ων ανα+�-
ρ�νται απ( τ�υς Λ�π��ατς και ∆εµερτ0! και ε�ναι: δικα�ωση-ν�µιµ�π��ηση, κι-
νητ�π��ηση και τα�τιση3. Με τη δικα�ωση-ν�µιµ�π��ηση �ι ιδε�λ�γ�ες γ�ν�νται
«µ�σα διασ+/λισης επιδιωκ(µενων απ�τελεσµ/των µε τη µ�γιστη δυνατ! συ-
να�νεση» (1994: 94). Η ν�µιµ�π��ηση επιτυγ%/νεται µ�σω της εν�π��ησης, κα-
τ/τµησης και συγκ/λυψης της πραγµατικ(τητας: στ�ι%ε�α της π�υ ε�ναι δια+�-
ρ�π�ιηµ�να εµ+αν�0�νται ως ενια�α, ! αντ�στρ�+α τ�ν�0�νται �ι δια+�ρ�ς, και
γ�νεται παραπ��ηση των κ�ινωνικ1ν δεδ�µ�νων, αντι+/σεων κλπ. (1994: 96).
?τσι, εν1 �ι ιδε�λ�γ�ες εµ+αν�0�νται ως εκλ�γικευµ�νες διατυπ1σεις, στην
πραγµατικ(τητα εµπ�δ�0�υν τη λ�γικ! διαµεσ�λ/�ηση των ατ(µων µε τ� κ�ι-
νωνικ( τ�υς περι�/λλ�ν, α+�� αυτ�ς καθ�ρ�0�υν τ� πλα�σι� αν/πτυ3ης των
επι%ειρηµ/των4.
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2. � Gellner �ρ�0ει τ�ν εθνικισµ( ως «π�λιτικ! αρ%!, κ�νηµα και συνα�σθηµα» (Gellner 1983:
1), � Smith ως «ιδε�λ�γ�α και κ�νηµα» (Smith 1995α: vii ) και � Hastings ως «π�λιτικ! θεωρ�α και
πρ/3η» (Hastings 1997: 3). Rλλ�ι �ρισµ�� τ�ν�0�υν δια+�ρετικ/ στ�ι%ε�α, (πως τ�υ Breuilly π�υ
τ�ν �ρ�0ει ως µια µ�ρ+! π�λιτικ!ς για τη διεκδ�κηση και �λεγ%� της ε3�υσ�ας στα σ�γ%ρ�να κρ/-
τη, και θεωρε� τις απ(ψεις περ� θεωρ�ας, συναισθ!µατ�ς κλπ. ως διε�ρυνση τ�υ ειδικ�� ν�!µατ�ς
τ�υ εθνικισµ�� (Breuilly 1998: 1).

3. Αντ�στ�ι%α, � Breuilly ανα+�ρει ως �ασικ�ς λειτ�υργ�ες της ιδε�λ�γ�ας τη ν�µιµ�π��ηση,
την κινητ�π��ηση και τ�ν συντ�νισµ( (Breuilly 1993: 93).

4. Ενδεικτικ! τ�υ ν�µιµ�π�ιητικ�� %αρακτ!ρα της εθνικιστικ!ς ιδε�λ�γ�ας µ�σω της εν�π��η-
σης, κατ/τµησης και συγκ/λυψης ε�ναι η σ%ετικ! ανα+�ρ/ τ�υ Π�υλαντ0/ για τ� κρ/τ�ς. Εν1 τ�
αστικ( κρ/τ�ς, ανα+�ρει, αρ%ικ/ δια%ωρ�0ει και απ�µ�ν1νει τα µ�λη των τ/3εων σε ατ�µικ/
υπ�κε�µενα µ�σω τ�υ ν�µικ�-π�λιτικ�� τ�υ µη%ανισµ��, στη συν�%εια τα εν�π�ιε� 3αν/ σε λαϊκ(
εθνικ( κρ/τ�ς. ?τσι, η εθνικιστικ! ιδε�λ�γ�α γ�νεται µ�ρ�ς της τα3ικ!ς π/λης, και συγκεκριµ�να
της συγκ/λυψ!ς της, ε+(σ�ν µε την ε3ατ�µ�κευση και απ�µ(νωση των µελ1ν κ/θε τ/3ης και τ�ν 



Η κινητ�π��ηση ε�ναι απαρα�τητη λειτ�υργ�α των π�λιτικ1ν ιδε�λ�γι1ν,
π�υ επιδι1κ�υν ε�τε ν’ αλλ/3�υν την κ�ινων�α και την π�λιτικ! ε�τε να ν�µι-
µ�π�ι!σ�υν την επιτευ%θε�σα αλλαγ! µ�σω της ευρε�ας συµµετ�%!ς και κινη-
τ�π��ησης. �ι ιδε�λ�γικ�ς στρατηγικ�ς κινητ�π��ησης ε�ναι η καθ�λ�κευση και
η +υσικ�π��ηση (Λ�π��ατς & ∆εµερτ0!ς 1994: 99-100). Με την καθ�λ�κευση
αµ�λ�ν�νται �ι αντι+/σεις αν/µεσα στ� γενικ( και τ� επιµ�ρ�υς, και �τσι τα
ειδικ/ συµ+�ρ�ντα εντ(ς µιας κ�ινων�ας εµ+αν�0�νται ως γενικ/ συµ+�ρ�ντα
�λ(κληρης της κ�ινων�ας –µη%ανισµ(ς παρ(µ�ι�ς µε την εν�π��ηση π�υ ανα-
+�ραµε ως µ�σ� ν�µιµ�π��ησης. � εθνικισµ(ς, συγκεκριµ�να, παρ�υσι/0ει τα
συµ+�ρ�ντα τ�υ �θν�υς ως καθ�λικ/, δ�ν�ντ/ς τ�υς �τσι γενικ(τερη α3�α και
πρ�τεραι(τητα. Ταυτ(%ρ�να, µε τη +υσικ�π��ηση τ� α�τηµα της κινητ�π��ησης
εµ+αν�0εται (%ι ως π�λιτικ( ! κ�ινωνικ(, αλλ/ ως +υσικ( και δεδ�µ�ν�. ?τσι,
� κ(σµ�ς των εθνικ1ν κρατ1ν, π�υ παρ�υσι/0ει � εθνικισµ(ς, εµ+αν�0εται ως
+υσικ(ς και (%ι επιλεγµ�ν�ς υπ( δεδ�µ�νες συνθ!κες. �υσιαστικ/, η καθ�λ�κευ-
ση και η κινητ�π��ηση ε�ναι µη%ανισµ�� π�υ ν�µιµ�π�ι��ν την κινητ�π��ηση.

Η τα�τιση ε�ναι η τρ�τη λειτ�υργ�α της ιδε�λ�γ�ας και ε3ηγε� σε µεγ/λ� �αθ-
µ( γιατ� γ�ν�νται απ�δεκτ�ς �ι ιδε�λ�γ�ες. Μ�σω της τα�τισης �ι ιδε�λ�γ�ες
εσωτερικε��νται στ� ασυνε�δητ� των ατ(µων τα �π��α απ�κτ��ν ατ�µικ�ς και
συλλ�γικ�ς ταυτ(τητες π�υ λειτ�υργ��ν συνενωτικ/ για την �µ/δα. � εθνικι-
σµ(ς, συγκεκριµ�να, εντε�νει την τα�τιση των ατ(µων µε τ� �θν�ς και, στη συ-
ν�%εια, µετα3� τ�υς, δηµι�υργ1ντας µια συµπαγ! �µ/δα ατ(µων π�υ �%�υν
ταυτ�σει τα συµ+�ρ�ντ/ τ�υς µε αυτ/ τ�υ �θν�υς και ε�ναι �τ�ιµα να κινητ�-
π�ιηθ��ν για την υπερ/σπισ! τ�υ. Η τα�τιση /λλωστε διευκ�λ�νεται απ( την
καθ�λ�κευση καθ1ς εν�π�ιε� �να σ�ν�λ�, απ�κρ���ντας τις εσωτερικ�ς τ�υ
δια+�ρ�ς και δια+�ρ�π�ι!σεις. Η εθνικιστικ! ιδε�λ�γ�α ‘πρ�σ+�ρει’ ιδια�τερα
ισ%υρ�ς �µαδικ�ς ταυτ(τητες, τις εθνικ�ς ταυτ(τητες και για επιπλ��ν λ(γ�υς
π�ρα απ( την ιδε�λ�γικ! λειτ�υργ�α της τα�τισης. �ι λ(γ�ι αυτ�� σ%ετ�0�νται
µε τη µετ/�αση στις νεωτερικ�ς κ�ινων�ες και τη ρ!3η µε τ� κ�ιν�τικ�� %αρα-
κτ!ρα πρ(τυπ� κ�ινωνικ!ς �ργ/νωσης. 8αρακτηριστικ/ ανα+�ρει � Breuilly
(τι υπ/ρ%ει στη νεωτερικ(τητα µια γενικευµ�νη αν/γκη για ταυτ(τητα π�υ εκ-
+ρ/0εται ως µια γενικ! αν/γκη για ιδε�λ�γ�ες, και επισηµα�νει (τι «η εθνικι-
στικ! ιδε�λ�γ�α ε�ναι µια ιδιαιτ�ρως ισ%υρ! απ/ντηση σε αυτ! την αν/γκη» τ(-
σ� γιατ� ε�ναι ρευστ! και ακαθ(ριστη (σ�ν α+�ρ/ στ�ν τρ(π� επ�τευ3ης τ�υ
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εν συνε%ε�α επαναπρ�σδι�ρισµ( τ�υς σε �να �µ�γεν�π�ιηµ�ν� εθνικ( κρ/τ�ς, συγκαλ�πτει τις �ι-
κ�ν�µικ�ς και π�λιτικ�ς συνθ!κες τ(σ� της π/λης (σ� και της λειτ�υργ�ας τ�υ �δι�υ τ�υ κρ/τ�υς,
π�υ εµ+αν�0εται ως εκ+ραστ!ς εν(ς εθνικ�� συν-(λ�υ. POULANTZAS, N. (1980), State, Power,
Socialism, London: New Left Books (ελληνικ! �κδ�ση Π�ΥΛΑΝΤZΑΣ, Ν�κ�ς (1983), Κρ�τ�ς, Ε��υ-
σ�α, Σ�σιαλισµ�ς, Αθ!να: Θεµ�λι�), στ� Carnoy 1984, κε+/λαι� 6.



σκ�π�� π�υ θ�τει, (σ� και γιατ� ε�ναι απα3ιωτικ! απ�ναντι στ�ν απρ(σωπ�
%αρακτ!ρα της νεωτερικ(τητας (Breuilly 1993: 381-382)5.

� εθνικισµ(ς ε�ναι επ�σης και �νας Λ�γ�ς (Discourse) π�υ εκ+ρ/0ει την
ιδε�λ�γ�α τ�υ εθνικισµ�� και τις �ασικ�ς τ�υ αρ%�ς και α3ι1σεις µ�σω της εθνι-
κιστικ!ς ρητ�ρικ!ς. Τ� σηµαντικ(τερ� %αρακτηριστικ( αυτ�� τ�υ Λ(γ�υ ε�ναι
(τι ε�ναι ταυτ(%ρ�να �ικ�υµενικ(ς (! παγκ�σµι�π�ιηµ�ν�ς, (πως θα λ�γαµε
σ!µερα) και επιµεριστικ(ς. Η �ικ�υµενικ(τητ/ τ�υ �γκειται σε δ�� �ασικ/
στ�ι%ε�α. Πρ1τ�ν, (τι απ�τελε� µια καθ�ριστικ! ρυθµιστικ! αρ%! της νεωτερι-
κ(τητας, η �π��α �ρι�θετε� τη διεθν! τ/3η και τις σ%�σεις των εθν1ν και των
κρατ1ν µ�σα σε αυτ!ν\ αυτ( εκ+�ρεται στ� διεθν! Λ(γ�, στις διεθνε�ς συνθ!-
κες κλπ. ∆ε�τερ�ν, ε�ναι �νας Λ(γ�ς π�υ ενυπ/ρ%ει σε (λα τα εθνικ/ κρ/τη
και τις εθν(τητες διεθν1ς, ακ(µη και σε αυτ/ π�υ �%�υν επιτ�%ει τ� σκ�π(
τ�υς, δηλαδ! την αυτ�δι/θεσ! τ�υς. Σε αυτ! την τελευτα�α περ�πτωση π�υ τα
�θνη �%�υν τ� δικ( τ�υς κυρ�αρ%� κρ/τ�ς, η εθνικιστικ! ρητ�ρικ! συντηρε� την
εν(τητ/ τ�υς ‘υπενθυµ�0�ντας’ στα µ�λη την εθνικ(τητ/ τ�υς και δια%��ντας
την επιθετικ(τητ/ τ�υς πρ�ς /λλες εθνικ�ς �µ/δες ! κρ/τη.

� ταυτ(%ρ�να επιµεριστικ(ς %αρακτ!ρας τ�υ Λ(γ�υ τ�υ εθνικισµ�� εκ-
+ρ/0εται µε τ�ν τρ(π� π�υ τα /τ�µα ανα+�ρ�νται στ� δικ� τ�υς �θν�ς και
στην ιδ�α π�υ �%�υν γι’ αυτ(. 8αρακτηριστικ! ε�ναι η αυτ�-εκτ�µηση τ�υ κ/θε
�θν�υς (τι τα διακριτικ/ τ�υ γνωρ�σµατα ε�ναι µ�ναδικ/, εν��τε και µε µια
αν1τερη α3�α ! π�ι(τητα, σε κ/θε περ�πτωση π/ντως 3ε%ωριστ!. Με /λλα λ(-
για, ε�ναι �νας Λ(γ�ς π�υ κ�λακε�ει την �µ/δα και ικαν�π�ιε� τ� ναρκισσισµ(
της και τ�ν εκ+�ρει για τ�ν εαυτ( τ�υ κ/θε �θν�ς µ�σα στ� διεθν�ς σ�στηµα.
Μ/λιστα, αυτ(ς � ‘εθνικ(ς ναρκισσισµ(ς’ εκ+ρ/0εται ε3�σ�υ απ( ακρα��υς
εθνικιστ�ς (σ� και απ( µετρι�παθε�ς π�λιτικ��ς. Για παρ/δειγµα, ε�ναι σ�νη-
θες να ανα+�ρ�νται π�λιτικ�� αρ%ηγ�� στ� �θν�ς τ�υς ως τ� ‘σπ�υδαι(τερ�
�θν�ς στ�ν κ(σµ�’, ε�τε πρ(κειται για την Θ/τσερ και τ�ν Κλ�ντ�ν, ε�τε για τ�ν
Μιλ(σε�ιτς6. Αυτ�ς �ι ανα+�ρ�ς συν�δε��νται απ( µια συν!θως υπ�ν���µενη,
! και εκ+ρασµ�νη, υπ�τιµητικ! δι/θεση απ�ναντι στα /λλα �θνη. Αυτ! η περι-
+ρ(νηση !/και υπ�τ�µηση σ%ετ�0εται µε την αντ�στ�ι%η υπερ-τ�µηση τ�υ �δι�υ
τ�υ �θν�υς, και ερµηνε�εται απ( τη διαδικασ�α της τα�τισης: (πως �%ει κατα-
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5. Ανα+�ρικ/ µε τ�υς λ(γ�υς π�υ καθιστ��ν τ�ν εθνικισµ( µια ‘ιδιαιτ�ρως ισ%υρ! απ/ντηση’
στην αν/γκη για ταυτ(τητα θα ανα+ερθ��µε στην αµ�σως επ(µενη εν(τητα.

6. � Billig παραθ�τει δι/+�ρα παραδε�γµατα επ�σηµων λ(γων π�υ �%�υν εκ+ων!σει π�λιτικ��
αρ%ηγ��, ιδια�τερα στις ΗΠΑ και στη Βρεταν�α, (πως τ�υ Κλ�ντ�ν µετ/ την ν�κη τ�υ στις πρ�ε-
δρικ�ς εκλ�γ�ς τ�υ 1992, π�υ ε3�+ρα0ε τη %αρ/ και την ευθ�νη να ε�ναι «� αρ%ηγ(ς αυτ��, τ�υ
σπ�υδαι(τερ�υ �θν�υς στην ιστ�ρ�α της ανθρωπ(τητας» (Billig 1995: 88). ∆ε�τε στ� Billig 1995,
την εισαγωγ!, τ� κε+/λαι� 5, και τις σσ. 87-91.



δει%τε�, µ�σω της τα�τισης τα /τ�µα εσωτερικε��υν τις ε3ωτερικ�ς αναπαρα-
στ/σεις π�υ τα ευ%αριστ��ν και ε3ωτερικε��υν αυτ�ς π�υ δεν ε�ναι επιθυµη-
τ�ς. Με αυτ! την �νν�ια, η θετικ! εικ(να τ�υ �θν�υς για τ� �δι� και η αρνητικ!
για τα υπ(λ�ιπα –ειδικ/ τα γειτ�νικ/ και �ικε�α– δεν ε�ναι παρ/ �ι δ�� πλευ-
ρ�ς τ�υ �δι�υ ν�µ�σµατ�ς.

Κ�ιν( στ�ι%ε�� κ/θε εθνικιστικ�� Λ(γ�υ ε�ναι η ανα+�ρ/ σε µια ‘8ρυσ!
Επ�%!’. Η ‘8ρυσ! Επ�%!’ ε�ναι �να %ρ�νικ( σηµε�� στ� παρελθ(ν (συ%ν/ στην
αρ%αι(τητα) (π�υ τ� �θν�ς !ταν �νδ�3�, ισ%υρ( και ικαν( για µεγαλει1δη επι-
τε�γµατα, ! η στιγµ! της δηµι�υργ�ας τ�υ. � Anthony Smith σε µελ�τη τ�υ σ%ε-
τικ/ µε τη ‘8ρυσ! Επ�%! και την Εθνικ! Αναγ�ννηση’ (‘The Golden Age and
National Renewal’, 1997) υπ�στηρ�0ει (τι η %ρ!ση της ‘8ρυσ!ς Επ�%!ς’ (!
?νδ�3�υ Παρελθ(ντ�ς’ (πως αλλι1ς ανα+�ρεται) στ�ν εθνικιστικ( Λ(γ� πλη-
ρ�� �3ι �ασικ�ς λειτ�υργ�ες: ικαν�π�ιε� την «ανα0!τηση αυθεντικ(τητας», «δ�-
νει µια α�σθηση συν�%ειας», «υπενθυµ�0ει στα µ�λη της κ�ιν(τητας τ� �νδ�3�
παρελθ(ν και /ρα την εγγεν! τ�υς α3�α», «πρ�κηρ�ττει την αντιστρ�+! της
τωριν!ς κατ/στασης», και «δε�%νει πρ�ς �να �νδ�3� πεπρωµ�ν�» (Smith 1997:
48-51). Αυτ�ς �ι λειτ�υργ�ες της ‘8ρυσ!ς Επ�%!ς’ σ%ετ�0�νται /µεσα µε �ασικ/
επιµεριστικ/ στ�ι%ε�α τ�υ εθνικισµ�� ως Λ(γ�υ π�υ δε�%νει πρ�ς τ� µ�λλ�ν
�%�ντας τ� �λ�µµα στραµµ�ν� στ� παρελθ(ν. � εθνικισµ(ς τ�π�θετε� τις ρ�0ες
τ�υ �θν�υς στ� µακριν( παρελθ(ν και τ� συνδ�ει µε τ� παρ(ν ε�τε µ�σω της
συν�%ειας ε�τε µ�σω της δι/σπασ!ς της, π�υ (µως �+ε�λεται σε ε3ωτερικ�ς,
‘κακ�ς’ δυν/µεις. Σε κ/θε περ�πτωση, η υπ(σ%εση και πρ�σδ�κ�α της επαν(ρ-
θωσης τ�υ παρελθ(ντ�ς και της παλιν(ρθωσης τ�υ µεγαλε��υ τ�υ ε�ναι π/ντα
παρ��σα. Επιπλ��ν, η ανα0!τηση της αυθεντικ(τητας αντιπρ�σωπε�ει στην
�υσ�α την αγωνι1δη ανα0!τηση των ρι01ν µας, τ�υ εαυτ�� και των /λλων, και
την απ/ντηση στ� ερ1τηµα ‘Απ( π�� ερ%(µαστε;’. Τ�λ�ς, η ρητ�ρικ! π�υ εκ-
+�ρει η ‘8ρυσ! Επ�%!’ ε�ναι ιδια�τερα σαγηνευτικ!, γιατ� εµπερι�%ει µια εικ(-
να ναρκισσιστικ!ς τελει(τητας π�υ υπ!ρ%ε µ(ν� στη �ρε+ικ! ηλικ�α, µια �λ(-
τητα απ( την �π��α σταδιακ/ απ�κ(�εται � καθ�νας καθ1ς µεγαλ1νει. Η
‘8ρυσ! Επ�%!’ εµπερι�%ει την ασυνε�δητη υπ(σ%εση της επαν(ρθωσης για τ�ν
‘%αµ�ν� παρ/δεισ�’, και απ( αυτ!ν αντλε� τη δ�ναµη και γ�ητε�α της και %ρη-
σιµ�π�ιε�ται µε επιτυ%�α σε κ/θε εθνικιστικ( Λ(γ�.

� εθνικισµ(ς ως κ�νηµα ε�ναι η δραστηρι�π��ηση των εθν1ν και εθν�τ!των
πρ�ς την επ�τευ3η της π�λιτικ!ς τ�υς �κ+ρασης στ� δικ� τ�υς ‘�θν�ς-κρ/τ�ς’,
1στε να αναγνωριστε� η ανε3αρτησ�α και αυτ�ν�µ�α τ�υς στη διεθν! π�λιτικ!,
! πρ�ς την επ�κταση τ�υ κρ/τ�υς π�υ !δη διαθ�τ�υν. Με την πρ1τη �νν�ια,
της επιδ�ω3ης εθνικ�� κρ/τ�υς, � εθνικισµ(ς ως κ�νηµα ε�ναι συνδεδεµ�ν�ς µε
την αρ%! της αυτ�δι/θεσης, π�υ ε�ναι ‘παιδ�’ τ�υ ∆ια+ωτισµ��, και συνδ�εται
κυρ�ως µε τα απελευθερωτικ/ κιν!µατα και τ�υς εθνικισµ��ς π�υ κυρι/ρ%η-
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σαν ως τις αρ%�ς τ�υ 20�� αι1να. Συνδ�εται επ�σης και µε απ�σ%ιστικ/ ! διεκ-
δικητικ/ κιν!µατα εθν1ν/εθν�τ!των και µει�ν�τ!των π�υ κινητ�π�ι��νται
εντ(ς εγκαθιδρυµ�νων εθνικ1ν κρατ1ν και διεκδικ��ν ε�τε τ� δικ( τ�υς κρ/-
τ�ς ε�τε �να καθεστ1ς σ%ετικ!ς αυτ�ν�µ�ας και αναγν1ρισης µ�σα στ� υπ/ρ-
%�ν κρ/τ�ς. Με τη δε�τερη �νν�ια, � εθνικισµ(ς συµπεριλαµ�/νει την κινητ�-
π��ηση εθνικ1ν κρατ1ν πρ�ς την επ�κτασ! τ�υς και, κατ/ συν�πεια, τη δ(3α !
τ�ν ε3ωραϊσµ( τ�υς για παλαι(τερες απ1λειες –πραγµατικ�ς ! +αντασιακ�ς.
Αυτ�� �ι εθνικισµ�� εµ+αν�0�νται συν!θως µε τ�ν επιθετικ( πρ�σδι�ρισµ( ‘µε-
γ/λ�ς’ στ�ν %αρακτηρισµ( και τη ρητ�ρικ! τ�υς (π.%. Μεγ/λη Ελλ/δα, Μεγ/-
λη Αλ�αν�α, και γενικ(τερα ‘Μεγ/λη Ιδ�α’) και ε�ναι στην πλει�ψη+�α τ�υς µι-
λιταριστικ��.

Η λειτ�υργ�α των ιδε�λ�γικ1ν µη%ανισµ1ν της κινητ�π��ησης, δηλαδ! της
καθ�λ�κευσης και της +υσικ�π��ησης π�υ ε�δαµε παραπ/νω, �%ει δ1σει τερ/-
στια 1θηση στα εθνικιστικ/ κιν!µατα και τις α3ι1σεις τ�υς, γιατ� τις δικαι�λ�-
γ��ν/δικαι1ν�υν και τις εµ+αν�0�υν ως +υσικ�ς. Αυτ( γιατ�, σε µια επ�%! π�υ
κυριαρ%ε� η εθνικιστικ! ιδε�λ�γ�α τ� ‘�θν�ς-κρ/τ�ς’ ε�ναι τ� καν�νιστικ( πρ(-
τυπ� κ�ινωνικ!ς και π�λιτικ!ς �ργ/νωσης, δηλαδ! αναγνωρ�0εται ως � υπ�ρ-
τατ�ς +�ρ�ας κυριαρ%�ας (τ�υλ/%ιστ�ν µ�%ρι πρ(σ+ατα)7. Σε αυτ( τ� πλα�σι�,
η επιθυµ�α εν(ς �θν�υς να συµµετ/σ%ει µε �σ�υς (ρ�υς στη διεθν! τ/3η της
νεωτερικ(τητας, (πως αυτ! διαµ�ρ+1θηκε απ( τη συνθ!κη της Βεστ+αλ�ας
και µετ/, δεν ε�ναι απλ/ δικαι�λ�γηµ�νη αλλ/ �!ει δηµι�υργηθε� απ� τ�ν �δι�
τ�ν εθνικισµ�, απ( την ιδε�λ�γ�α δηλαδ! π�υ �%ει πρ��/λλει αυτ( τ� καν�νι-
στικ( πρ(τυπ�. Επ�σης, η σ�νδεση της π�ρε�ας τ�υ �θν�υς µε την αρ%αι(τητα
τ�υ δ�νει µια επιπλ��ν α3�α, καθιστ/ τις α3ι1σεις τ�υ +υσικ�ς και τις εµπλ�υ-
τ�0ει µε µια ηθικ! δι/σταση.

� εθνικισµ(ς ως συνα�σθηµα ε�ναι η α�σθηση περη+/νιας και αυτ�-εκτ�-
µησης π�υ νι1θ�υν τα /τ�µα επειδ! αν!κ�υν στ� �θν�ς τ�υς, τ� �π��� εκλαµ-
�/νεται ως µια αν1τερη µ�ρ+! συµµετ�%!ς, και εγε�ρεται απ( την �παρ3η
σηµαντικ1ν επιτευγµ/των στ� παρ(ν ! στ� παρελθ(ν\ εκ+ρ/0εται συ%ν/ ως
α�σθηµα ανωτερ(τητας σε σ%�ση µε /λλα �θνη !/και ως περι+ρ(νησ! τ�υς. �
εθνικισµ(ς ως συνα�σθηµα ε�ναι επ�σης η θλ�ψη, η ντρ�π! και � θυµ(ς π�υ
πρ�καλε�ται απ( την ενθ�µηση των κακ�τυ%ι1ν και απ�τυ%ι1ν τ�υ �θν�υς8.
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7. Υπ/ρ%ει µια συ0!τηση και αµ+ισ�!τηση για τ� ρ(λ� αυτ( τ�υ εθνικ�� κρ/τ�υς στ� πλα�σι�
της παγκ�σµι�π��ησης, στην �π��α θα ανα+ερθ��µε στ� τρ�τ� µ�ρ�ς τ�υ �ι�λ��υ.

8. � Gellner �ρ�0ει τ�ν εθνικισµ( ως συνα�σθηµα ως «την α�σθηση θυµ�� π�υ εγε�ρει η παρα-
��αση της αρ%!ς [τ�υ εθνικισµ��] ! η α�σθηση ικαν�π��ησης π�υ εγε�ρει η εκπλ!ρωσ! της»
(Gellner 1983: 1). Αυτ(ς � �ρισµ(ς, αν και σωστ(ς, περι�ρ�0ει τ� εθνικιστικ( συνα�σθηµα στ� θυ-
µ( ! την ικαν�π��ηση µ(ν� σε σ%�ση µε την επ�τευ3η τ�υ σκ�π�� της δηµι�υργ�ας εθνικ�� κρ/-
τ�υς, εν1 � �ρισµ(ς π�υ πρ�τε�νεται παραπ/νω ανα+�ρεται σε �π�ιαδ!π�τε α+�ρµ! εθνικ!ς επι-



Επειδ! η συµµετ�%! σε µια �µ/δα συνεισ+�ρει στην ικαν�π��ηση και των συ-
ναισθηµατικ1ν αναγκ1ν των ατ(µων, η θετικ! α3ι�λ(γηση τ�υ �θν�υς στ�
�π��� αν!κει κανε�ς ε�ναι τ� +υσικ( συνεπακ(λ�υθ� της συµµετ�%!ς σε αυτ(.
Τα ‘σπ�υδα�α επιτε�γµατ/’ τ�υ λειτ�υργ��ν ως µια εκλ�γ�κευση και δικαι�λ(-
γηση (τ�υ θετικ�� συναισθ!µατ�ς) π�υ πρ�κ�πτει εκ των υστ�ρων. Επειδ!,
(µως, υπ/ρ%�υν και /λλα �θνη στ� διεθν�ς περι�/λλ�ν, η θετικ! αυτ�-α3ι�λ(-
γηση τ�υ κ/θε �θν�υς �ρ%εται συ%ν/ και µ�σα απ( τη σ�γκριση: σε αυτ( τ�
πλα�σι�, η υπ�τ�µηση τ�υ Rλλ�υ ‘απαιτε�ται’ σ%εδ(ν για τη διατ!ρηση των συ-
ναισθηµ/των α3�ας τ�υ εαυτ�� –και αυτ( ισ%�ει τ(σ� για τα �θνη (σ� και για
τα µεµ�νωµ�να /τ�µα. Η διαδικασ�α της µετ/θεσης ε�ναι σ%ετικ! µε αυτ(, (%ι
µ(ν� γιατ� ε3ωτερικε�ει κανε�ς τις ανεπιθ�µητες εσωτερικ�ς τ�υ αναπαραστ/-
σεις, αλλ/ και γιατ� τα δυσ/ρεστα γεγ�ν(τα στην ιστ�ρ�α εν(ς �θν�υς πρ�κα-
λ��ν επιθετικ(τητα και θυµ( απ�ναντι στ�υς /λλ�υς, καθ1ς η ευθ�νη απ�δ�-
δεται στις εν�ργειες ε3ωτερικ1ν παραγ(ντων. ∆εν µπ�ρ��µε ���αια να αρνη-
θ��µε (τι συ%ν/ συµ�α�νει στην π�λιτικ! να επεµ�α�ν�υν ε3ωτερικ�� παρ/γ�-
ντες ! /λλα ισ%υρ/ κρ/τη στα εσωτερικ/ 0ητ!µατα εν(ς �θν�υς και κρ/τ�υς,
συν!θως µε δραµατικ/ απ�τελ�σµατα. Απ( ψυ%�λ�γικ! /π�ψη, (µως, η τ/ση
µετ/θεσης και αν/πτυ3ης αρνητικ1ν και επιθετικ1ν συναισθηµ/των απ�ναντι
στ�υς /λλ�υς ε�ναι �ρατ!, ανε3/ρτητα απ( την α+�ρµ! εκδ!λωσ!ς της.

Η σηµασ�α και η �νταση των συναισθηµ/των π�υ αναπτ�σσ�νται στ�ν εθνι-
κισµ( πρ��ρ%�νται απ( την τα�τιση µε τ� �θν�ς σε συνδυασµ( µε τ� γεγ�ν(ς
(τι τ� �θν�ς θεωρε�ται ! πρ��/λλεται ως η πρωταρ%ικ! µ�ρ+! συλλ�γικ��
αν!κειν. Στ� �αθµ( π�υ η τα�τιση δεν ε�ναι �δι�ν τ�υ εθνικισµ��, τα ιδια�τερα
%αρακτηριστικ/ αυτ!ς καθ�ρ�0�νται απ( τη +�ση και τα ιδια�τερα %αρακτηρι-
στικ/ τ�υ �θν�υς. Ε�ναι ενδεικτικ( (τι τ� �θν�ς παρ�µ�ι/0εται συ%ν/ ως �ικ�-
γ�νεια, π�υ ε�ναι � πι� σηµαντικ(ς και καθ�ριστικ(ς δεσµ(ς στη 0ω! των ατ(-
µων. ∆εν ε�ναι τυ%α�� τ� γεγ�ν(ς (τι συ%ν/ τ� εθνικ( κρ/τ�ς ανα+�ρεται ως
‘Μητ�ρα πατρ�δα’ ! ως ‘π/τρια εδ/+η’, και �ι συµπατρι1τες ως αδ�λ+ια. �
Renan εκ+ρ/0ει την ιδιαιτερ(τητα τ�υ αν!κειν στ� �θν�ς �ρ�0�ντ/ς τ� ως «µε-
γ/λης κλ�µακας αλληλεγγ�η» (Renan 1996: 53). Η τα�τιση, λ�ιπ(ν, µε τ� �θν�ς
πρ�σ�µ�ι/0ει µε �ικ�γενειακ( δεσµ(, απ( τ�ν �π��� αντλε� τη δ�ναµ! της η
εθνικ! ταυτ(τητα: �ι ασυνε�δητες επιθυµ�ες και ταυτ�σεις πρ��/λλ�νται ψυ%�-
λ�γικ/ π/νω σε αυτ(.

Η εν(τητα αυτ! απ�τελε� και τ�ν �ρισµ( τ�υ εθνικισµ��. Στ�ν �ρισµ( αυτ(
�γινε συ%ν! ανα+�ρ/ στη µεγ/λη επιτυ%�α τ�υ εθνικισµ��, µε την �νν�ια της
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τυ%�ας ! απ�τυ%�ας, π�υ συµπεριλαµ�/νει τ�ν �ρισµ( τ�υ Gellner αλλ/ και τ�ν επεκτε�νει στην
�παρ3η αντ�στ�ι%ων συναισθηµ/των σε εγκαθιδρυµ�να ‘�θνη-κρ/τη’ και σε σ%�ση µε την π�ρε�α
τ�υς αν/µεσα στα /λλα �θνη.



κυριαρ%�ας της εθνικιστικ!ς ιδε�λ�γ�ας σε (λη τη νεωτερικ(τητα, και στη δη-
µι�υργ�α ισ%υρ1ν ταυτ�τ!των. Θα ανα+ερθ��µε λεπτ�µερ1ς στην κυριαρ%�α
αυτ!, στις εκδηλ1σεις της δηλαδ! και στα α�τια π�υ την �%�υν πρ�καλ�σει.

ªÈ· Î˘Ú›·Ú¯Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÓÂˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜

«Oκ(σµ�ς ε�ναι %ωρισµ�ν�ς αν/µεσα σε �θνη και κρ/τη\ αν � εθνικισµ(ς ε�-
ναι η ιδε�λ�γ�α π�υ διατηρε� αυτ/ τα �θνη-κρ/τη σε �θνη-κρ/τη, τ(τε

ε�ναι ‘η πι� επιτυ%ηµ�νη ιδε�λ�γ�α στην ανθρ1πινη ιστ�ρ�α’»9. Η παρατ!ρηση
τ�υ Birch για την επιτυ%�α τ�υ εθνικισµ�� ε�ναι σηµαντικ!, ειδικ/ αν αναλ�γι-
στ��µε (τι ως ιδε�λ�γ�α �%ει υπ/ρ3ει µ(ν� στη νεωτερικ(τητα10. Η επιτυ%�α τ�υ
εθνικισµ�� ((π�υ επιτυ%�α ενν���µε την κυριαρ%�α και ευρε�α δι/δ�σ! τ�υ)
εκδηλ1νεται �ντ�να µ�σα απ( τρεις παρατηρ!σεις: πρ1τ�ν, (τι τ� ‘�θν�ς-κρ/-
τ�ς’ �%ει κερδ�σει διεθν! αναγν1ριση ως τ� κ�ρι� και ν�µιµ�π�ιηµ�ν� σ1µα
/σκησης ε3�υσ�ας και αντιπρ�σ1πευσης, δε�τερ�ν (τι � εθνικισµ(ς α3ι1νει
και επιτυγ%/νει π�στη στ� �θν�ς και στ� ιδε1δες τ�υ ‘�θν�υς-κρ/τ�υς’, και τρ�-
τ�ν (τι συνδυ/0εται µε �π�ιαδ!π�τε /λλη ιδε�λ�γ�α και πρακτικ! µε απ�τ�λε-
σµα να ε�ναι συµ�ατ(ς µε (λες %ωρ�ς αντι+/σεις.

Η πρ1τη παρατ!ρηση, ανα+�ρικ/ µε τη διεθν! αναγν1ριση τ�υ ‘�θν�υς-
κρ/τ�υς’ και την επικρ/τησ! τ�υ ως καν�νιστικ�� πρ�τ�π�υ π�λιτικ!ς �ργ/-
νωσης, σ%ετ�0εται µε τ� διεθν�π�ιηµ�ν� και επιµεριστικ( %αρακτ!ρα τ�υ εθνι-
κισµ��. )πως %αρακτηριστικ/ ανα+�ρει � Billig, «αν τ� �θν�ς µας πρ�πει να
+αντασιωθε� µ�σα στην ιδιαιτερ(τητ/ τ�υ, πρ�πει να +αντασιωθε� ως �να �θν�ς
αν/µεσα σε /λλα �θνη» (Billig 1995: 83). Τα ανε3/ρτητα και κυρ�αρ%α κρ/τη
ε�ναι αυτ/ π�υ απ�λαµ�/ν�υν διεθν��ς αναγν1ρισης ως τ�τ�ια, δηλαδ! ανα-
γν1ριση µε (ρ�υς αµ�ι�αι(τητας. Αυτ! ε�ναι και η πρακτικ! αλλ/ και τ� πρ(-
τυπ� των διεθν1ν σ%�σεων στη νεωτερικ! επ�%!, (π�υ τυ%(ν παρα��ασ! της
�δηγε� σε διεν�3εις και συγκρ��σεις11.
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9. BIRCH, A.H. (1989), Nationalism and National Integration, London: Unwin Hyman, σ. 3, στ�
Billig 1995: 22.

10. Γιατ�, (πως ανα+�ρ�υν �ι Λ�π��ατς και ∆εµερτ0!ς (1994: 47), �ι ιδε�λ�γ�ες, και � (ρ�ς
‘ιδε�λ�γ�α’ ε�ναι δηµι�υργ!µατα της νεωτερικ(τητας.

11. Η Kristeva, σε µια κριτικ! της ανα+�ρικ/ µε την αναγν1ριση των ανθρωπ�νων δικαιωµ/-
των εκτ(ς τ�υ πλαισ��υ των εθνικ1ν κρατ1ν, διατυπ1νει την /π�ψη (τι �να ‘ανθρ1πιν� �ν’ ε�ναι
αυτ�µ/τως π�λιτικ( και εθνικ( �ν, (πως πρ�κ�πτει απ( τη ∆ιακ!ρυ3η τ�υ Ανθρ1π�υ και τ�υ
Π�λ�τη. Η �δια αναρωτι�ται σ%ετικ/ µε τη µ��ρα των ατ�µικ1ν δικαιωµ/των α+��, ακ(µη και σε
µια απ( τις πι� +ιλελε�θερες και ανθρωπιστικ�ς διακηρ�3εις, τα δικαι1µατα των ατ(µων τ�υς
απ�δ�δ�νται µ(ν� στ� �αθµ( π�υ απ�τελ��ν µ�ρ�ς µιας συγκεκριµ�νης π�λιτικ!ς �ντ(τητας, τ�υ
εθνικ�� κρ/τ�υς (Kristeva 1991: 148-9).


	k3
	σημαντικ�ς. Και �ι δ�� αυτ�ς διαδικασ�ες, (μως, δεν θα ε�%αν την �δια επ�-δραση αν απ�υσ�α0ε �να κεντρικ( κρ/τ�ς. Συνεπ1ς, η αν/δει3η τ�υ σ�γ%ρ�-ν�υ νεωτερικ�� κρ/τ�υς !ταν καταλυτικ! για τη δημι�υργ�α τ�υ εθνικισμ��.Δεν ε�ναι τυ%α�� /λλωστε (τι τ� κρ/τ�ς στη νεωτερικ(τητα ανα+�ρεται και ωςεθνικ( κρ/τ�ς ! ‘�θν�ς-κρ/τ�ς’.
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