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Αλέξανδρος Σχισμένος
Δεν είναι η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά που προσπαθούμε να
διασαφηνίσουμε πλευρές του σκοτεινού μείγματος του
εθνικιστικού φαινομένου. Ούτε είναι εδώ ο χώρος για να
αναλύσουμε ή έστω να απαριθμήσουμε τις διάφορες και συχνά
αντικρουόμενες ερμηνείες της λέξης «Έθνος», από τον Ρενάν, τον
Φίχτε, τον Χέγκελ μέχρι τον Άντερσον, τον Γκέλνερ και τον
Χομπσμπάουμ. Θα προσπαθήσω μόνο να εκθέσω εν συντομία τρία
παράδοξα που βρίσκονται στον πυρήνα του εθνικιστικού λόγου.
Χρησιμοποιώ τη λέξη «λόγος» με τη σημασία του discourse, ως
μια δέσμη αλληλοεξαρτόμενων φαντασιακών σχημάτων και σημασιών
και όχι με την υπερβατική ή λογική σημασία του ratio.
Οριοθετώ λοιπόν τον εθνικιστικό λόγο ως τον πρωτογενή λόγο
που, ασχέτως από την δευτερογενή ποικιλία των μορφών, των
εκφράσεων και των σχεδιασμών που συνιστούν το φάσμα του
εθνικιστικού φαινομένου, συγκροτείται από την άρρηκτη συμπλοκή
τριών επιμέρους φαντασιακών σχημάτων:
Α) Της υποστασιοποίησης του γενικού όρου «έθνος», ως να
επρόκειτο για συμπαγή οντότητα, συνεκτικό υποκείμενο με
συγκεκριμένη βούληση και ιστορικό ορίζοντα, αλλά όχι προϊόν
ιστορικής γένεσης. Αυτό διακρίνει τον εθνικιστικό λόγο από
οποιονδήποτε εθνολογικό, εθνογραφικό, τέλος πάντων περιγραφικό
λόγο περί έθνους.
Β) Της πρωταρχικότητας της φαντασιακής οντότητας «έθνος»
έναντι οποιουδήποτε άλλου κοινωνικού θεσμού ή σημασίας,
συμπεριλαμβανομένης και της ατομικότητας. Αυτό διακρίνει τον
εθνικιστικό λόγο από οποιονδήποτε ιστορικό, εξελικτικό, τέλος
πάντων κοινωνιολογικό λόγο περί κοινότητας.
Γ) Της διαχρονικότητας της φαντασιακής οντότητας «έθνος», που

όμως δεν συνιστά α-χρονικότητα, καθώς το φανταστικό υποκείμενο
«έθνος» τοποθετείται εντός της Ιστορίας. Αυτό διακρίνει τον
εθνικιστικό λόγο από οποιονδήποτε θεολογικό, παραψυχολογικό,
τέλος πάντων υπερβατολογικό λόγο περί ενότητας.
Βέβαια, ο εθνικιστικός λόγος δανείζεται στοιχεία και από
άλλους, περιγραφικούς, ιστορικιστικούς ή κοινωνιολογικούς
τύπους, ωστόσο είναι αποκλειστικότητά του η αναγωγή κάθε
επιμέρους στοιχείου στον σημασιακό πυρήνα που μόλις
περιγράψαμε, όπου κυριαρχεί η μεταφυσική εικόνα του έθνους ως
πρωταρχικής, διαχρονικής υπόστασης.
Ως τέτοιος, ο εθνικιστικός λόγος αποτελεί τον ενοποιητικό ιστό
των διαφορετικών ιστορικών παραγώγων του εθνικιστικού
φαινομένου, των οποίων οι συγκεκριμένοι στόχοι και τα
διακηρυγμένα προγράμματα παρουσιάζουν μία ποικιλία που
καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι του φάσματος της νεωτερικής
πολιτικής. Συχνά, οι μελετητές προσπαθούν να ταξινομήσουν τις
διαφορετικές όψεις του εθνικισμού μιλώντας για πολιτικό
εθνικισμό της υπηκοότητας, γαλλικού τύπου, για ρομαντικό
εθνικισμό της καταγωγής, γερμανικού τύπου, συντηρητικό
εθνικισμό της παράδοσης, εθνικοαπελευθερωτικό εθνικισμό της
αντι-αποικιοκρατίας.
Όσον αφορά τον τελευταίο, πρέπει να σημειώσουμε εμφατικά ότι ο
εθνικισμός είναι νεωτερικό ευρωπαϊκό δημιούργημα και η ανάδυση
εθνικοαπελευθερωτικών ή εθνικιστικών κινημάτων στις
αποικιοκρατούμενες κοινωνίες υπήρξε κληρονομιά και σπορά αυτής
ακριβώς της αποικιοκρατίας. Ο Φραντς Φανόν, για παράδειγμα,
θεωρεί τη δημιουργία μίας «εθνικής κουλτούρας» [1] ως αναγκαίο
όπλο για τη βίαιη αντίσταση στην αποικιοκρατία και ως εργαλείο
για την αναγνώριση του δικαιώματος της ανεξαρτησίας από έναν
κόσμο εθνοκρατών, την ίδια στιγμή που αναγνωρίζει την
οικουμενικότητα του αντιαποικιοκρατικού αγώνα και τη
διεθνικότητα της αλληλεγγύης των καταπιεσμένων.
Ιστορικοί, όπως ο Hroch και ο Χομπσμπάουμ,
ιστορικές φάσεις του εθνικισμού[2]:

διακρίνουν

Μία πρώτη, καθαρά πολιτιστική, δίχως πολιτικές
αιτιάσεις.
Μία δεύτερη, όπου αρχίζει η δημόσια πολιτική προπαγάνδα.
Μία τρίτη, όταν κατακτιέται μία ευρύτερη ή μαζική
υποστήριξη και η αναρρίχηση στην εξουσία.
Επίσης,

έχει

τεθεί

η

διάκριση

ανάμεσα

σε

μία

πρώτη,

εθνικοαπελευθερωτική φάση, όταν ο εθνικισμός προσπαθεί να
συνδεθεί με το αίτημα της αυτοδιάθεσης, μία δεύτερη,
αλυτρωτική φάση, όταν ο εθνικισμός ενός ανεξάρτητου κράτους
αναζητεί «χαμένες πατρίδες», μία τρίτη, επεκτατική φάση, όταν
ο εθνικισμός ενός ανεξάρτητου κράτους κατακτά ευρύτατες
περιοχές.
Η ελληνική ιστορία προσφέρει παραδείγματα της πρώτης φάσης, με
τον εθνικισμό να επιβάλλεται ως κυρίαρχη ιδεολογία από τους
Φαναριώτες και τους Ευρωπαίους ρομαντικούς στον εξεγερμένο
πληθυσμό (σε αντιπαράθεση με το παμβαλκανικό, διεθνικό κάλεσμα
του Ρήγα) και της δεύτερης, με τις τραγωδίες της «Μεγάλης
Ιδέας», ενώ παραδείγματα της τρίτης φάσης προσφέρει η ιστορία
ισχυρότερων κρατών, όπως της φασιστικής Ιταλίας ή της
ναζιστικής Γερμανίας.
Ο Marcel Gauchet [3] παρατηρεί πως, καθώς το επεκτατικό όραμα
της ναζιστικής Γερμανίας φάνηκε να πραγματοποιείται, η
αντίθεση μεταξύ της εθνικιστικής και ρατσιστικής αρχής της
Γερμανικής ‘φυλετικής υπεροχής’ και της αυτοκρατορικής αρχής
της κυριαρχίας επί ετερογενών πληθυσμών και εκτεταμένων
εδαφών, έγινε αυτοκαταστροφική, καθώς η ρητή άρνηση της
ενσωμάτωσης έτερων πληθυσμών ενέπνευσε κτηνώδη προγράμματα
αποικισμού, εξόντωσης και εκμετάλλευσης και, αντιστοίχως,
τεράστια κοινωνικά κινήματα αντίστασης.
Σε αυτή την αντίθεση φανερώνεται ένα από τα παράδοξα του
εθνικιστικού λόγου, που προκύπτουν από την εγγενή
αντιφατικότητα των στοιχείων που συνθέτουν τον σημασιακό του
πυρήνα, ο οποίος, όταν οι αντιθέσεις του κορυφωθούν σε οριακές
αντιφάσεις, καταρρέει ενδογενώς.

Θα μπορούσαμε ίσως να ανατιμήσουμε τη βασική αντίθεση μεταξύ
της ερμηνείας του έθνους ως πολιτικής κοινότητας και της
ερμηνείας του έθνους ως προαιώνιας καταγωγής, σαν αντίθεση
μεταξύ μίας σχεσιακής και μίας ουσιακής σύλληψης του έθνους. Η
σχεσιακή σύλληψη ερμηνεύει το έθνος ως σύνολο κοινωνικών και
πολιτικών σχέσεων που εξελίσσονται και προσαρμόζονται σε
δυναμικές και συσχετισμούς ευρύτερων, διεθνικών, πεδίων. Η
ουσιακή σύλληψη ερμηνεύει το έθνος ως προαιώνια κοινότητα
φορτισμένη με ένα απώτερο πεπρωμένο, που αντιμάχεται ή
συμπληρώνεται με παρόμοια πεπρωμένα στο πλέγμα της ανθρώπινης
Ιστορίας.
Και η ουσιακή και η σχεσιακή σύλληψη αποτελούν φαντασιακά
σχήματα που εμφορούνται από ερμηνευτικές αντιφάσεις, καθώς και
τα δύο θέτουν συγχρόνως ένα αίτημα εκκοσμίκευσης, αφού
υποτίθεται πως το έθνος εκδηλώνεται εντός της Ιστορίας, μα και
ένα αίτημα αιωνιότητας, αφού υποτίθεται πως το έθνος
διατηρείται μέσα στο χρόνο, είτε ως σταθερή ουσία είτε ως
αυτό-εκτυλισσόμενο σύνολο σχέσεων. Και τα δύο σχήματα
διαπλέκονται και τροφοδοτούν τον εθνικιστικό λόγο, που
συγκροτείται ως ριζική άρνηση των πολλαπλών ερμηνειών και ως
αποκλειστική κατάφαση μιας φαντασιακής ενότητας.
Επίσης, και τα δύο σχήματα μεταβιβάζουν στον πυρήνα του
εθνικιστικού λόγου τις εγγενείς τους αντιφάσεις, και επίσης
παράγουν μία νέα αντίφαση, την αντίφαση της μεταξύ τους
διαπλοκής και σχέσης, καθώς παρουσιάζονται ως συνάμα
αλληλοσυμπληρωματικά και αλληλοαποκλειόμενα, σαν τις δύο όψεις
του ίδιου νομίσματος, που η μία αποτελεί την άρνηση της άλλης.
Έτσι, μπορούμε εν συντομία να διακρίνουμε τρία παράδοξα εντός
του εθνικιστικού λόγου:
Η αντίθεση μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού, γίνεται αντίφαση,
καθώς ο εθνικισμός ζητεί ταυτόχρονα να απομονώσει και να
ομογενοποιήσει το εσωτερικό του, υψώνοντας αδιάβλητα σύνορα,
μα και να το επεκτείνει και να εξουδετερώσει το εξωτερικό του,
επεκτείνοντας τα σύνορά του και καθιστώντας τα μεταβλητά και

σχετικά. Το αίτημα της εσωτερικής ομοιογένειας ανταποκρίνεται
στο ουσιακή σύλληψη, ενώ το αίτημα της εξωτερικής
ανομοιογένειας, δηλαδή της υποβάθμισης του εξωτερικού ως
κατώτερου, αφομοιώσιμου ή εξουδετερώσιμου ανταποκρίνεται στη
σχεσιακή σύλληψη, που αναγνωρίζει μία ιεραρχία εθνών.
Ωστόσο, αν κοιτάξουμε από άλλη προοπτική, το αίτημα της
εσωτερικής ομοιογένειας αναγνωρίζει το πρόβλημα που θέτει η
σχεσιακή μεταβλητότητα, την οποία ζητεί να εξαλείψει, ενώ το
αίτημα της εξωτερικής ανομοιογένειας αναγνωρίζει τα άλλα έθνη
ως ουσίες/υποστάσεις, κατώτερες μα εξίσου διαχρονικές, όσο και
το εν λόγω, οικείο έθνος.
Η προαναφερθείσα αντίφαση εξωτερικού/εσωτερικού αντανακλάται
στην αμφιθυμία του εθνικιστικού λόγου απέναντι στην ερμηνεία
του συνόρου, που τίθεται ταυτόχρονα ως αμετάβλητο, αλλά και ως
μεταβλητό. Παρομοίως, η δευτερογενής αντίθεση εχθρός/φίλος
γίνεται πρωτογενής αντίφαση. Καταρχάς, στο εσωτερικό, ο φίλος
και ο εχθρός αναγνωρίζονται ουσιακά, ως συνυπόστατος με το
έθνος ή ως αποκομμένος από το έθνος, ενώ στο εξωτερικό, ο
φίλος και ο εχθρός, ενσαρκωμένοι σε άλλα έθνη, είναι
μεταβλητές σχέσεις που προκύπτουν από συναρτήσεις ισχύος.
Ωστόσο, κατά δεύτερον, τίθεται ένα όριο στην αφομοίωση του
φίλου ή την εξάλειψη του εχθρού από την ίδια την εξ ορισμού
αδυνατότητα του εθνικιστικού λόγου να διεκδικήσει την
οικουμενικότητα. Καταδικασμένος να είναι ένας λόγος στενής και
έγκλειστης μερικότητας, ο εθνικιστικός λόγος ζητεί να υπερβεί
την μερικότητα μέσω της κατάκτησης και της καρκινικής
αναπαραγωγής της εσωτερικής του ομοιογένειας, χωρίς όμως να
φθάνει παρά μέχρι τη σύγκρουση και την κατάρρευση.
Το έθνος συγκροτεί ένα ασαφές και μεταφυσικό πεδίο ανάμεσα στα
απτά και εμπειρικά πεδία του τοπικού, που έχει να κάνει με το
βίωμα, και του καθολικού, που έχει να κάνει με την αναγνώριση,
ένα πεδίο ορφανό, πραγματικά αποκομμένο από κάθε ρίζωμα. Ως
τέτοιο, δημιουργεί τη δική του φαντασιακή αυτοαναφορά, έναν
κλειστό βρόχο παλινδρόμησης, που καθιστά κάθε λόγο που

αφορμάται από αυτό αυτοαναφορικό και αντιφατικό. Ενώ το έθνος
προβάλλεται ως ύψιστη ολότητα και ενότητα, ταυτόχρονα
αναγνωρίζει πως αυτή η ολότητα και η ενότητα είναι απλώς μία
ανάμεσα σε άλλες. Το αίτημα της μοναδικότητας είναι εξ ορισμού
αδύνατο να πληρωθεί, αφού είναι αδύνατο το έθνος να καλύψει
όλον τον ορίζοντα, όπως φαντασιακά ισχυρίζεται μία
αυτοκρατορία ή μία θρησκεία.
Παρότι ζητεί το ρίζωμα και την πραγμάτωση του στην Ιστορία, ο
εθνικιστικός λόγος είναι εντελώς μετέωρος και ουσιαστικά
μισεί τα πραγματικά τεκμήρια του παρελθόντος.
Ζητεί να καταστρέψει τα τεκμήρια της πραγματικής Ιστορίας, η
οποία πάντα μας παρουσιάζεται ως ανομοιογενής και ασυνεχής,
προς όφελος ενός φανταστικού, μυθικού παρελθόντος, ομοιογενούς
και συνεχούς. Η αναγωγή του ιστορικού χρόνου στην ουσιακή
σύλληψη του έθνους τον καταργεί ουσιαστικά ως ιστορικό χρόνο,
δημιουργεί μία ψευδοϊστορική αφήγηση ενός μυθικού παρελθόντος.
Όπως εξάλλου παραδέχεται με διαύγεια ο Ρενάν: «Η λήθη και, θα
έλεγα, το ίδιο το ιστορικό λάθος, είναι ένας παράγοντας
ζωτικός για το σχηματισμό ενός έθνους και έτσι η πρόοδος των
ιστορικών σπουδών είναι συχνά ένας κίνδυνος για
εθνότητα»[4] . Ο ιστορικός μύθος, η καταστροφή

την
της

τεκμηριωμένης ιστορικής έρευνας, είναι ζωτικός για τον
εθνικιστικό λόγο και για την ίδια την εθνογένεση, καθώς η
μετέωρη και αφηρημένη έννοια του έθνους δεν έχει κανένα άλλο
ρίζωμα πέρα από τον ίδιο του τον ιστορικό μύθο της ουσιακής
συνέχειας. Ο οποίος μύθος απέχει τόσο από τη βιωμένη εμπειρία
και το κοινωνικό συναίσθημα που πρέπει να εντυπωθεί με βίαια
μέσα στο κοινωνικό φαντασιακό, με σκληρά προγράμματα
εκπαίδευσης, στράτευσης και πολιτικής προπαγάνδας.
Ο Καστοριάδης παρατηρεί πως το έθνος εκπληρώνει μία διαδικασία
ταύτισης ακριβώς «μέσα από αυτή την τριπλά φαντασιακή αναφορά
σε μια ‘κοινή ιστορία’ – τριπλά διότι αυτή η ιστορία είναι
απλώς παρελθόν, διότι δεν είναι και τόσο κοινή και τέλος,

διότι τα στοιχεία της εκείνα που γίνονται γνωστά και
χρησιμεύουν ως στήριγμα αυτής της κοινωνικοποιητικής ταύτισης
μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων, έχουν μυθική υπόσταση κατά το
μεγαλύτερό τους μέρος»[5].
Παρότι ο εθνικιστικός λόγος αναφέρεται διαρκώς σε μία ιστορική
συνέχεια και ένα απώτερο παρελθόν, αυτή η ιστορία και αυτό το
παρελθόν είναι εξ ορισμού πλαστά.
Αυτό επιτρέπει από τη μία στον εθνικιστικό λόγο να
οικειοποιείται πλαστά ιδεολογήματα, πρόσφατους αναχρονισμούς
και σύγχρονα στερεότυπα, ανάγοντάς τα στον, διαρκώς
ανακατασκευασμένο, διαρκώς επικαιροποιημένο, εθνικό μύθο του
ομοιογενούς παρελθόντος. Από την άλλη, αυτό τον καθιστά
εξαιρετικά ευάλωτο στην πραγματική ιστορική έρευνα, στο ίδιο
το ιστορικό ερώτημα και την κριτική στάση που εμπνέει τη
μελέτη της ιστορίας.
Ζητώντας να στηρίξει τον μύθο στην ιστορία, ο εθνικιστικός
λόγος είναι αναγκασμένος να κατασκευάζει πλαστά τεκμήρια, αλλά
κατασκευάζοντάς τα, εκτίθεται στη δημόσια κριτική και στην
πραγματική ιστορική κίνηση. Προκειμένου να καταργήσει την
κοινωνικοϊστορική κίνηση επικαλείται μία ψευδοϊστορία, αλλά
έτσι αποτυγχάνει να εξουδετερώσει την ιστορική μελέτη ή την
ανάγκη της ιστορικής νομιμοποίησης.
Ταυτόχρονα, ο εθνικιστικός λόγος ζητεί να θεμελιώσει ένα
προδιαγεγραμμένο μέλλον σε αυτό το πλασματικό παρελθόν, να
θέσει το όραμα μιας μυθικής μελλοντικής ασυνέχειας (η μυθική
ασυνέχεια της πραγμάτωσης της ‘Μεγάλης Ιδέας’) πάνω στο
φαντασιακό έδαφος μίας αδιάρρηκτης συνέχειας, εξίσου μυθικής.
Η αμφιταλάντευση του εθνικιστικού λόγου ανάμεσα στην
αιωνιότητα της ουσίας και την ιστορικότητα της σχέσης,
παραπέμπει επίσης στην αμφιταλάντευσή του ανάμεσα στην
εκκοσμίκευση και τη θρησκευτικότητα. Ζητεί να επενδύσει τις
φαντασιακές του σημασίες με τον θρησκευτικό μανδύα του ιερού,
μα παράλληλα είναι αναγκασμένος να αναζητήσει και να

θεμελιώσει αυτό το ιερό μέσα στην Ιστορία. Δίχως καν να έχει
το δικαίωμα προσφυγής στην οικουμενικότητα, ζητεί μία παράλογη
ιεροποίηση του μερικού, μία παράδοξη απεριόριστη επέκταση του
μερικού, μία α-νόητη θεμελίωση του μυθικού στην Ιστορία.
Σε αυτό το σημείωμα προσπάθησα να αναδείξω τρία παράδοξα που
εμπεριέχονται στον ίδιο τον πυρήνα του εθνικού και
εθνικιστικού λόγου, στην ίδια τη σύλληψη της ασαφούς, γενικής
και περιγραφικής έννοιας της ‘εθνότητας’ ως διαχρονικής και
ενιαίας υπόστασης. Φυσικά οι αντιφάσεις που παράγουν τα
παράδοξα ακυρώνουν κάθε αίτημα εγκυρότητας, συνέπειας,
σοβαρότητας του εθνικιστικού λόγου στο επίπεδο της θεωρίας. Η
εξάρτηση του εθνικιστικού λόγου από πλασματικές ιδεοληψίες τον
καθιστά εγγενώς ψευδή, εξ ορισμού αντι-αληθή και σκοταδιστικό.
Είναι οι πρακτικές που εμπνέει, η δολοφονική και βάρβαρη
επιρροή του, ο ριζικός αντι-ανθρωπισμός του, που πραγματώθηκε
σε απάνθρωπους θεσμούς και καθεστώτα, που τον καθιστούν άξιο
προσοχής.
Τα τρία παράδοξα τροφοδοτούν μύριες χίλιες νευρώσεις,
αγκυλώσεις και παραλογισμούς του εθνικιστικού λόγου, που
πραγματώνονται σε ψυχωτικές, αντικοινωνικές, σαδιστικές,
δολοφονικές, αυτοκαταστροφικές, ταπεινωτικές νοοτροπίες και
πράξεις. Όλοι οι μεγάλοι εθνικοί πόλεμοι του 20ου αιώνα και οι
πρωτοφανείς μορφές φρενίτιδας και φονικού παραλογισμού που
έφεραν, εγγράφονται στο πεδίο του εθνικιστικού λόγου και της
μεταφυσικής του Έθνους.
Τα πρόσφατα συλλαλητήρια για το ‘μακεδονικό’ σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, η θλιβερή κατάντια των συμμετεχόντων, το γελοίο
θέαμα συνολικά και οι επιμέρους γραφικότητες, ήταν απλά το πιο
ανόητο και κενόδοξο προσωπείο του κτήνους που τρέφεται, όχι
από τις αντιφάσεις του, αλλά από την απάνθρωπη βία που γεννά.
————————————–
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