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MARXISM ŞI NAŢIONALISM. O NOUĂ ÎNTÂLNIRE RATATĂ 

CĂLIN COTOI∗  

ABSTRACT 

MARXISM AND NATIONALISM. A NEW FAILED MEETING 

The issue of the various interconnections between the discourses on national 
self and leftist ideologies has long been an important part of the theoretical 
preoccupations regarding Central and Eastern Europe. The argument of Anton 
Allahar’s paper is developed in terms of class consciousness and false consciousness 
and explores their role in the creation of ethnic entrepreneurs and, implicitly, of 
ethno-nationalism. However, what is missing is the coupling of the analysis of the 
formation of subjectivities – ethnic and national – with the analysis of the context they 
are built in. 
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Problema diverselor interconexiuni dintre sinele naţional, tematizat ştiinţific, 

şi ideologiile de stânga este, de mult timp, o parte importantă a preocupărilor 
teoretice privitoare la Europa Centrală şi Răsăriteană. Începând cu adoptarea 
ideologiei oficiale a „conţinutului socialist în formă naţională” din Rusia stalinistă, 
până la numeroasele variante ale naţional comunismului din Europa de Est, există 
un corpus teoretic amplu şi bine documentat, centrat pe potenţialul legitimator al 
ideologiilor naţionaliste în ţările socialiste.  

Abordarea lui Anton Allahar se diferenţiază însă de tipurile de abordare 
istorice şi antropologice de mai sus, propunându-şi, ambiţios, să descopere o 
definiţie comprehensivă a naţionalismului în varianta sa etnică, prin intermediul 
unei analize de clasă neomarxiste. Marxismul nu mai este obiect de analiză în 
desfăşurarea lui politico-economică şi istorică, în calitate de „really existing 
socialism” (Bahro 1979), ci constituie un instrument de analiză şi interpretare a 
zonelor postsocialiste şi postcoloniale. O primă problemă interesantă, ce ţine de 
poziţionarea subiectului investigator şi teoretizant, transpare chiar din faptul că 
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sociologul canadian investighează naţionalisme şi tipologii în zone geografice unde 
elitele politice se reclamau de la aparatul investigator folosit de sociolog. Tot de 
aici apare ca un pic pripită compararea naţionalismului statelor postcoloniale cu al 
celor postsocialiste. Dar comparaţia poate fi, bineînţeles, una fecundă şi chiar 
aparatul conceptual neomarxist, în diversitatea lui, poate crea perspective proaspete 
în studierea naţiunilor şi a naţionalismului. 

Din păcate însă, lipsa de sensibilitate faţă de istoria fenomenelor investigate 
se face simţită, insidios, pe parcursul întregului text şi duce, în final, la 
reproducerea unor dihotomii esenţializate ce blochează înţelegerea etnicităţii şi a 
naţionalismului ca fenomene, în acelaşi timp, locale şi globale. Micul excurs 
etimologic pe care ni-l propune savantul canadian, foarte condensat, este o mostră 
de prezentism. După ce ne spune că termenul englez nation provine din latinescul 
nasci (a se naşte), trece direct la accepţia „grecească” a termenului, unde etnicitatea 
şi naţionalitatea sunt topite în termenul ethnikos. Ceea ce nu se potriveşte cu 
folosirea termenului în regiunea Caraibelor, dar nu este irelevant pentru statele 
postsocialiste din Europa Răsăriteană şi Asia Centrală (sic!) (Allahar 2009: 3). 
Prezentarea aceasta ar da frisoane oricărui istoric. Modificările semantismului 
termenului sau ale realităţilor sociopolitice subsumate unei sintagme identice ne-ar 
permite o mai bună înţelegere a fenomenului investigat. Altfel, nu poate fi decât 
uimitor faptul că termenul latinesc a trecut – când? cum? de ce? – în limba engleză 
şi că „grecii” – cine or fi fiind şi aceştia! – îl folosesc, peste milenii, cu aceeaşi 
semnificaţie pe care o preiau, diferit, caraibienii şi est-europenii! Dar este vorba, 
probabil, de o mică analiză etimologică, ce, chiar lipsind, nu ar periclita 
argumentaţia autorului. 

Allahar îşi situează argumentaţia în cadrul teoretic al unei analize de clasă 
neomarxiste, nonreducţioniste, conform căreia „conştiinţa şi politica etnonaţională 
pot fi înţelese mai bine dacă reuşim să trasăm interesele de clasă concrete şi 
motivele promotorilor lor” (Allahar 2009: 3–4). Punctul de plecare este unul 
interesant, solid şi promite o analiză nuanţată, situată teoretic şi deci autoreflexivă. 
Renunţând la reducţionismul analizelor marxiste asupra naţionalismului – pe care 
acestea îl au în comun cu teoriile modernizării –, sociologul canadian analizează, 
cu subtilitate, problematica conştiinţei de clasă şi a falsei conştiinţe, în legătură cu 
naţionalismul etnic şi apariţia antreprenorilor etnici. Allahar avertizează împotriva 
„reducţionismului de clasă” al marxismului ortodox, ce nu ia în calcul faptul că „în 
momente diferite, populaţii şi grupuri diferite vor valoriza aspectele culturale şi 
simbolice ale identităţii de grup mai mult decât câştigurile economice şi politice 
calculate raţional, ce pot fi derivate (sau pierdute) prin urmărirea intereselor de 
clasă” (Allahar 2009: 5). Prezentarea pare să cadă aici peste ruptura, teoretizată în 
studiile asupra naţiunii şi naţionalismului de către Anthony Smith, între abordarea 
modernistă şi cea primordialistă (Smith 1999). Smith face o taxonomie a 
abordărilor ştiinţifice asupra naţionalismelor şi a naţiunilor şi una, mai puţin 
reuşită, asupra naţionalismelor propriu-zise. Allahar nu se poziţionează teoretic în 
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vreuna din categoriile create de Anthony Smith, dar foloseşte argumente din toate. 
Această strategie are avantaje incontestabile, dar prezintă şi pericolul unei 
poziţionări teoretice neclare, ce nu poate fi salvată de un neomarxism autodeclarat.  

Vechile dihotomii între naţionalismele „civice” şi „etnice”, „vestice” şi 
„estice” etc. reapar în textul sociologului canadian. Astfel, Allahar creează ierarhii 
axiologice şi cronologice între naţionalismele civic şi etnic, fără să dea nicio 
explicaţie. Din punct de vedere al istoriei acestor concepte antinomice asimetrice, 
încă de la primele diferenţieri create între „civic” şi „etnic”, în timpul disputei 
franco-germane asupra Alsaciei şi Lorenei, personalizată prin disputa dintre Renan 
şi von Trietschke, există o puternică încărcătură ideologică a acestei dihotomii. 
Este ciudat că, după un interesant capitol privind falsa conştiinţă, Allahar, reia, 
necritic, un exemplu aproape clasic de ideologie, cel al diferenţierii dintre „civic” 
şi „etnic” (Allahar 2009: 10). După aceasta însă, ne spune că pentru Caucaz şi 
Caraibe lucrurile stau altfel, existând o combinaţie între etnic şi civic, articulată 
prin intermediul antreprenorilor etnici. Explicaţie interesantă, dar care, rămânând 
localizată geografic astfel, nu face decât să adauge şi orientalismul ideologemului 
anterior. În tot textul se păstrează, de altfel, tensiunea dintre perspectiva modernist-
marxistă şi cea etno-simbolistă sau chiar primordialistă asupra naţionalismului 
etnic. Din păcate, marxismul, aşa cum este folosit aici, nu se diferenţiază de teoriile 
modernizării à la W.W. Rostow şi nu poate explica etnicitatea sau naţionalismul 
decât în mod strict instrumental. Corecturile aduse, prin intermediul citatelor din 
Anthony Smith, reducţionismului instrumentalismului marxist nu se leagă în chip 
organic de restul argumentaţiei. 

Argumentul textului lui Anton Allahar se joacă la nivelul analizei conştiinţei 
de clasă şi al falsei constiinţe, în crearea antreprenorilor etnici şi, implicit, a etno-
naţionalismului. Ce lipseşte însă este, în viziunea mea, o cuplare a analizei formării 
subiectivităţilor cu cea a contextului de economie politică în care se constituie 
acestea. Nu insist asupra scrierilor privind schimbările capitalismului contemporan 
şi a relaţiilor lui cu schimbările cultural-identitare (Jameson 1991, Harvey 1989). 
Este ciudat însă că, în toată discuţia despre conştiinţa de clasă, lipsesc orice referire 
la Antonio Gramsci şi orice încercare de deconstrucţie a naţionalismelor 
metodologice inerente aparatului conceptual al ştiinţelor sociale (Handler 1985, 
Handler 1988). 

Este adevărat că noţiunea de hegemonie, preluată din scrierile lui Antonio 
Gramsci, deşi intrată deja în vocabularul uzual al ştiintelor sociale, îşi păstrează o 
mare doză de ambiguitate (Williams 1977, Comaroff şi Comaroff 1991). În ultimul 
timp, ea s-a transformat într-un soi de „multitrop” ce acoperă o zonă vastă şi vagă a 
contra-tendinţelor şi rezistenţelor, sociologii şi antropologii preferând, deseori, 
discuţiile despre „contra-hegemonii”, în defavoarea celor despre hegemonii. 
Tendinţa de a analiza, uneori rafinat şi adecvat, alteori simplist şi ideologic, 
rezistenţele la modernitate/modernizare sau, ceva mai recent, la globalizare, în 
cadrul poststructuralismului antropologic, a dus la popularitatea crescândă a 
savantului şi militantului comunist italian.   
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Pornind de la interpretarea dată de Raymond Williams, din interiorul tradiţiei 
studiilor culturale, hegemonia ar reprezenta sistemul dominant de semnificaţii şi 
valori trăite, de relaţii şi practici semnificative, ce dau formă şi contur realităţii 
sociale cotidiene (Williams 1977). Analiza „suprastructurală” întreprinsă de 
Gramsci a făcut posibil dialogul dintre perspectiva antropologică asupra culturii şi 
dicutarea marxistă a ideologiei şi a conştiinţei (în special sub forma falsei 
conştiinţe). Concepţia antropologică a fost deseori criticată pentru caracterul ei 
implicit consensual, pentru accentul pus doar pe „reţelele de semnificaţii” (Geertz 
1973), ce leagă oamenii în entităţi culturale aparent coerente.  

Noţiunea de „cultură” ignoră sau chiar ocultează faptul că omenirea este 
alcătuită dintr-o multitudine de procese aflate în interconexiune, ce nu pot fi 
dezasamblate fără falsificarea realităţii. Realismul şi esenţialismul, transformarea 
unor concepte din ştiinţele sociale în astfel de fragmente şi dotarea lor cu o realitate 
pe care nu o au constituie marea problemă a ştiinţelor sociale. Pentru Eric Wolf, 
doar prin „înţelegerea acestor denumiri ca mănunchiuri de relaţii şi plasarea lor, din 
nou, în contextul din care au fost abstrase, putem spera să evităm concluziile 
eronate şi să sporim capacitatea noastră de înţelegere” (Wolf 2001: 1). Alternativa 
ar fi o regândire a istoriei ştiinţelor sociale, o istorie analitică şi un dialog cu Marx.  

Postulatele sociologiei, prin intermediul cărora aceasta s-a desprins ca ştiinţă 
autonomă în secolul al XIX-lea sunt, crede Wolf, patru: 1. în cursul vieţii sociale 
indivizii intră în relaţii unii cu alţii. Aceste relaţii pot fi abstrase din contextul 
economic, politic sau ideologic, în care se află, şi tratate sui generis; 2. ordinea 
socială depinde de dezvoltarea şi extinderea relaţiilor, sociale între indivizi. Cu cât 
este mai mare densitatea şi volumul acestor relaţii, cu atât este mai ordonată 
societatea. Dezvoltarea unor relaţii numeroase şi diverse diminuează pericolul 
polarizării societăţii în clase şi al antagonismului dintre acestea; 3. existenţa şi 
menţinerea ordinii sociale este legată de existenţa şi propagarea unor credinţe şi 
obiceiuri comune între indivizii ce participă la această ordine. Consensul moral 
favorizează dezvoltarea maximă a raporturilor sociale; aşteptările legate de pura 
utilitate, precum exerciţiul raţiunii, cu caracter pur tehnic, tind să le slăbească şi  
4. dezvoltarea relaţiilor sociale şi dominaţia obiceiurilor asociate cu credinţele 
fundamentează o societate concepută ca totalitate de relaţii sociale între indivizi. 
„Relaţiile sociale alcătuiesc societatea; societatea, la rândul ei, este lăcaşul 
coeziunii, unităţii ei i se pot atribui ordinea şi previzibilul. Dacă relaţiile sociale 
sunt bine rânduite şi repetitive, societatea are o structură internă stabilă. 
Dimensiunea acestei structuri este proporţională cu intensitatea şi amploarea 
relaţiilor sociale. Acolo unde acestea sunt vizibil mai puţin intense şi frecvente, 
societatea îşi cunoaşte limitele” (Wolf 2001: 7). 

Problema postulatelor ce întemeiază ştiinţele sociale clasice – şi, cu unele 
modificări, şi pe cele de azi – este că ele duc spre o concepere a relaţiilor sociale nu 
doar ca autonome, dar şi ca deţinând o cauzalitate proprie, independentă de 
contextul economic, politic şi ideologic. Aceste „relaţii sociale”, fiind rupte de 
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contextul în care fiinţează, statul-naţiune va fi imaginat ca o structură de relaţii 
sociale datorate consensului moral, mai curând decât ca un nod de relaţii 
economice, politice sau ideologice, aflat în conexiune cu alte asemenea noduri. 
Relaţiile sociale şi nu forţele economice, politice şi ideologice devin motorul 
principal al teoriei ideologizate. Aceste relaţii sociale producându-se în „cercul 
vrăjit” al statului-naţiune, principalii actori în istorie sunt văzuţi ca state-naţiune, 
obiecte mânate din interior de propriile relaţii sociale (Wolf 2001: 7).  

Teoriile marxiste ale ideologiei sunt, şi ele, supuse unei critici dinspre 
ştiinţele sociale, datorită neglijării modului în care sistemele de semnificaţii 
nuanţează şi întrupează din punct de vedere socio-cultural formele de conştiinţă şi 
ideologiile, sau, aşa cum sintetizează Comaroff & Comaroff opoziţia dintre cele 
două perspective: „dacă cultura pare să aibă nevoie de putere pentru a o face 
completă, atunci, ideologia şi conştiinţa par să aibă nevoie de o doză bună de 
semantică” (Comaroff şi Comaroff 2002: 208). Hegemonia gramsciană asigură, 
aparent, rezolvarea disputei. Dacă adăugăm culturii, aşa cum este ea văzută, de 
obicei, în antropologie şi sociologie, o doză de putere din analiza de tip marxist, 
problema pare rezolvată. Această perspectivă este însă una de tip „carte de bucate”, 
ce adaugă lucruri disparate, scoţând la sfârşit, urmând „reţeta”, produsul dorit.  

Nu susţin că folosirea „hegemoniei” ar rezolva dilemele interpretării şi 
analizei problemei complexe a etnicităţii din spaţiile postcoloniale şi postsocialiste. 
Ceea ce ar putea aduce, în plus, faţă de perspectiva lui Georg Lukàcs, pe care se 
bazează Anton Allahar, este o articulare a unui demers critic marxist cu cercetări 
privind cultura şi deschiderea spre teoriile privind formarea subiectivităţilor în 
lumea contemporană.  

Faptul că, în final, sociologul canadian vorbeşte despre un naţionalism 
„autentic”, opus celor fals-ideologice, cum ar fi naţionalismul clasei muncitoare, nu 
arată decât inadecvarea sau parţialitatea modelului analizei conştiinţei de clasă 
preluat de la Lukàcs şi tendinţa de a crea dihotomii esenţializate, tendinţă ce 
provine din folosirea unui discurs ştiinţific insuficient de critic. (Neo)marxismul 
poate funcţiona la fel de naiv şi ideologic ca alte teorii sociale, mai ales atunci 
când, contrar impulsurilor sale radical-critice, îşi consideră instrumentarul teoretic 
ca lipsit de istoricitate. 
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