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Резюме: Изследването анализира дискурсивната теория на популизма на Ернесто
Лаклау в качеството ѝ на социална онтология, разкривайки нейната методологическа
ограниченост и неспособност да изобличи властовите практики на популизма. Особено
важни за този подход са паралелите с Жак Рансиер.
Abstract: The study analyzes Ernesto Laclau’s discursive theory of populism as a social
ontology, revealing its methodological limitations and inability to unveil the power practices
of populism. Particularly important to this approach are the parallels with Jacques Rancière.

I. Социалната онтология на Лаклау
Дискурсивната теория на популизма на Ернесто Лаклау преосмисля всички
конвенционални представи и дотогавашни научни концепции за популизма. Поначало
изследователите отбелязват колко е трудно да бъде дефиниран популизмът, доколкото
последният се употребява за коренно различни политически течения и движения:
антимодернизационни според Д. Макрей (MacRae 1969: 168); с антагонистични
позиции в политическия спектър и без нито едно между тях, което да се самоопределя
като популистко според М. Канован (Canovan 1981: 6); според Жак Рансиер
популизмът неоснователно е представян с пейоративна конотация, изразяваща
презрението на елита към масите – към тази позиция гравитират Е. Траверсо и К.
Колио-Телен; за Юрген Макарт популизмът постига социална мобилизация в рамките
на напълно различни колективни интенции: както против богати, така и против бедни и
бездомни, или против малцинства (Mackert 2019: 98). И въпросът “Какво именно е
популизъм?” все остава без отговор. Революционната крачка, която прави Лаклау – да
изследва популизма като артикулиране на политически практики, а не като
политически субект, го превръща в обект на социалната онтология и прави постижима
хомологията, обединяваща тези практики.
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Ернесто Лаклау задава въпроса дали, за да схванем “природата” на популизма, не е
необходимо да “преминем от движенията и идеологиите към анализ на политически
практики? Всичко зависи от това, как интерпретираме този преход. Ако той е
направляван от единството на субект, конституиран на нивото на идеологиите или
политическите движения, очевидно няма да направим и крачка напред към
определянето на спецификата на популизма. Трудностите в определянето на
популисткия характер на субектите на определени практики неизбежно се
възпроизвеждат в анализите на самите тези практики, доколкото последните просто са
израз на вътрешната природа на тези субекти. Има обаче и втора възможност –
политическите практики да не изразяват природата на социалните дейци, а вместо това
да я конституират” (Laclau 2013: 209). С помощта на социалнaта онтология Лаклау се
отклонява от опитите за съдържателно изследване, качествено дефиниране и
апофатични прийоми в търсене на “чистия популизъм” или на това, което последният
не е, а приоритизира като обект за изследователски анализ социалните практики като
производител на конструкта “социална група”. “Ако този подход е правилен, бихме
могли да твърдим, че дадено движение е популистко не защото в неговата политика
или идеология присъства действително съдържание, определимо по този начин, а
защото изявява определeн тип логика на артикулацията на това съдържание, каквото и
да е то” (ibid.: 210). За целта е необходимо да се изолират единици на анализ, по-малки
от група, и разглеждането на социалните логики на тяхната артикулация, сред които и
популизмът. Лаклау залага на асиметрията между тоталността на “обществото като
цяло” и “социалните дейци”/“социалните агенти” (ibid.: Laclau 2005a: 34), схванати не
като индивиди, а като “референциални идентичности”. С този подход към обществото
Лаклау развива старата си концепция за “невъзможността на обществото”: “Свободата
съществува, защото обществото не успява в създаването си като символен структурен
ред; но всяко социално действие тласка към установяване на тази невъзможна цел, а
оттук към унищожаване на условията за самата свобода (…) Да разбереш социалната
реалност означава да разбереш не какво обществото е, а какво го предпазва да бъде”
(Laclau 1990: 44).
За да бъде докрай последователен в използването на социалната онтология като
методологически подход в изследването на популизма, Лаклау обръща внимание, че
дори употребата на категорията “артикулация”, развита най-вече в алтюсерианската
традиция, традиционно се свързва с онтичното съдържание на процеса на артикулация
(икономическо, политическо, идеологическо), неотрефлектирано онтологически (дори
когато онтологизацията е теоретична, тя работи с производни на онтичното съдържание
категории като “икономика” (Laclau 2013: 210), която при Алтюсер е structure à
dominante, определяща хегемонията в обществените отношения като цяло).
Действително Лаклау има право: както обикновено в политическата философия, и тук
онтични категории се усвояват по подразбиране. За да избегне това при социалната
артикулация на популизма, Лаклау избира “веригата на еквивалентност” (chain of
equivalence), която според него се конституира при неудовлетворени колективни
искания. Обикновените социални искания, или молби (requests) признават
легитимността на инстанциите, към които се обръщат, и всяка от тях е част от високо
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институционализираната социална иманентност: този модел конституира “логиката на
различието”. Един request се схваща изолирано, неговото удовлетворяване или
получаване на отказ не застрашава тази логика. Но ако множество искания (demands) на
различни имащи допир помежду си хора остават неудовлетворени, негативното
измерение може да ги обедини, превъзхождайки позитивната различаваща природа на
всяко от тях. Множествената фрустрация инициира логиката на еквивалентността, при
която всяко искане е “конститутивно разцепено” диалектически: то и показва само
своята партикуларност, и представлява своята претенция (claim) като една от по-голяма
мрежа от социални претенции. Така request се преобразува в claim, защото логиката на
различието се превръща в логика на еквивалентността. И хегемонията се задава от тази
претенция, която в определен момент, частично съхранявайки своята партикуларност,
започва да функционира като oзначаващо (signifier), представляващo веригата като
тоталност, или “народ” (Laclau 2005a: 34-37, 39; Laclau 2005b: 93-100). По този начин
анализът на Лаклау остава на формално равнище и избягва опасността да употреби
готови онтични термини. Същевременно алтюсерианската концепция за тоталността
остава съхранена при конституиране на веригата на еквивалентност като фундамент на
популистките практики.
“Минималното звено в нашия социален анализ е категорията исканe (demand). Tя
предполага социална група, която няма краен хомогенен референт, но нейното
единство може по-скоро да бъде схващано като артикулиране на хетерогенни искания”
(Laclau 2006: 654). Всяко demand започва като request, тъжба до определена институция
(примерът на Лаклау е за жилищния въпрос), и се трансформира постепенно в claim
(претенция по отношение на самите институции), изградена на базата на логика на
еквивалентност. В монографията “On Populist Reason” Лаклау казва: “Наричаме
искането, което, удовлетворено или не, остава изолирано, демократично искане.
Множествеността от искания, която, посредством тяхната еквивалентностна
артикулация, създава една по-широка социална субективност, наричаме народни
искания (popular demands) – те започват, на съвсем начално равнище, да конституират
“народа” като потенциален исторически деец” [1] (Laclau 2005b: 74). В статията
“Populism: What’s in a Name?” [2] Лаклау въвежда дистинкция между основаната на
логиката на различието “демократична субективност” и основаната на логиката на
еквивалентносттта “народна субективност” (Laclau 2005a: 37). Последната се
конституира благодарение на прокарването на вътрешна граница (internal frontier: ibid.:
38) между “народ” и “власт” (Laclau 2005b: 74), поради което веригата на
еквивалентност има “антиинституционален характер” и се конституира въз основа на
“противопоставянето на властта от другата страна на границата, която не
удовлетворява нито едно от еквивалентните искания” (Laclau 2013: 214-215). Лаклау
посочва две условия “за поява на популистки разрив (rupture): дихотомизацията на
социалното пространство чрез създаване на вътрешна граница и конструирането на
верига на еквивалентносрт между неудовлетворени искания. Строго погледнато, това
не са две условия, а два аспекта на едно и също условие. (...) Колкото повече се
разширява веригата на еквивалентност, толкова по-слаба ще бъде връзката ѝ с частните
искания, изпълняваща функцията на нейно универсално представяне [3].
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Конструирането на народната субективност е възможно единствено въз основа на
дискурсивното произвеждане на все по-празни означаващи. Така наречената бедност
(откъм съдържание) на популистктие символи е условие за тяхната политическа
ефикасност – тъй като функцията им е да наложат хомогенната форма на
еквивалентността върху силно хетерогенната реалност, те могат да направят това
единствено като сведат до минимум своето специфично съдържание. Доведен до този
предел, този процес достига точка, в която хомогенизиращата функция се осъществява
с помощта на едно-единствено име – името на водача” (ibid.).
И “когато празните означаващи на народния дискурс” започват да губят “връзка със
специфичния им контекст – съдържанието им става напълно открито за различни
еквиалентностни артикулации”, се сменя веригата и “политическотo значение на
популисткото действие придобива обратен политически знак” (ibid.: 217). Така се
генерират плаващи означаващи (floating signifiers): ако празните означаващи (empty
signifiers) предполагат вече конституирана вътрешна граница, плаващите изразяват
“вътрешната неопределеност на всички границии на тяхната неспособност да постигнат
окончателна стабилност” (ibid.: 218; Laclau 2005a: 43). Лаклау обръща внимание, че
наложените благодарение на “популистки разрив” политически режими започват
прогресивно да се институционализират, така че отново стават подвластни на логиката
на различието, а някои господстващи групи се опитват да преутвърждават постоянно
вътрешните граници чрез все по-антиинституционален дискурс, каквито са случаите с
якобинците и различните фази на Културната революция в Китай (ibid.: 221).
“Популизмът свършва тогава, когато общността, разглеждана като тоталност, и волята,
представяща [4] тази тоталност, са станали неразличими една от друга”: тук откриваме
възможното и често исторически осъществяваното според Лаклау насилствено
утвърждаване на държавен “символен структурен ред”, заменящ динамичната
непостижимост на обществото. Теоретичните постановки на Хобс за “неразделната
воля на абсолютния властелин” и на Маркс за “отмирането на държавата” са посочени
от Лаклау като две утопични предписания на популистки практики, заличаващи
“следите на социалното разделение”, но всъщност и в двата случая “откриваме един
неясно зададен demos, който, от една страна, е част от общността (потиснатите), а от
друга е деец, представящ себе си по антагонистичен начин, като цялата общност”. (...)
Следствие от разделението е това, че дадена част от общността ще представя себе си
като израз и представител на общността като цяло. Тази бездна ще бъде незаличима,
докато имаме политическо общество. Това означава, че народът може да бъде
конструиран единствено посредством отношенията на представителство” (ibid.: 222).
Обявявайки “популизма” за производен на политиката и същевременно за неин
“синоним”, Лаклау извежда “народа” като изцяло социален конструкт, както и самата
идея за представителство като такава. Изложението на Лаклау обаче съдържа редица
проблематични моменти.
Най-важно е да установим, че, погледнато от определен ракурс, намерението на Лаклау
за формално артикулиране на понятието “популизъм” не е издържано, и не в границите
на собствената му интерпретативна схема. Методологически изложението е перфектно.
Уязвимо в случая се оказва самото разбиране за артикулация.
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Конституирането на народната субективност отдолу нагоре е за Лаклау единствено
мислимият способ за такова конституиране: логиката на различието произвежда
искания към легитимираната от високата степен на социална иманентност власт и
натрупването на откази генерира дихотомизация на мястото на тази иманентност.
Според Лаклау артикулирането на социалната логика по този начин не замърсява
описваните популистки практики с определено съдържание, а има универсален
характер за формите на популизъм изобщо. Но ако в действителност тази неосъзнато
възприета като априори зададена конститутивна схема на популизма е следствие от
вековна, конструирана от политически институционализирани “дейци” и опосредявана
от разполагащи с перфектно институционализирани позиции медиатори, но
неразпознаваема за произведеното от нея фалшиво съзнание идеологема, че
популизмът има “антиинституционален характер”? Съгласно тази идеологема само
съпротивителните практики против държавата могат да конституират “народната
субективност”. Обичайното явление, при което наричаме управляващите “популисти” с
пейоративна конотация, винаги е резултат от вмененото им от нас снемане на
собствените им властови позиции в самоотъждествяването им с “народа” и
възприемането на антиинституционална реторика. Те критикуват елитите –
“необходимо, но недостатъчно условие” за наличие на популизъм (Müller 2016: 2).
Лаклау не допуска, че “народът” като социален конструкт може да бъде генериран
именно от държавната власт (не от конкретна власт, а от властта като такава в различни
исторически епохи и обстоятелства) в качеството на идеологема, използвана за
задаване на измамни хоризонти на политическото мислене и конструиране на
социално-политически ценности, които посредством търпеливо структурно насилие
биват интериоризирани в масовото съзнание като когнитивни структури, привиждани
от същото това съзнание като “вечни исторически закони” (Лукач).
С други думи, социалната артикулация при Лаклау не допуска възможността
“народът”,
“демокрацията”,
“свободата”,
“гражданските
права”
в
“институционализирания политически дискурс” на нормативните държавни документи,
мейнстрийма в социалните науки и различните модификации на публична реторика да
се окажат обикновени инструменти в телеологията на властова политическа
манипулация, т.е. социалната онтология да се превърне в политическа. Лаклау се
задоволява да докаже, че “народът” е социален конструкт на популисткия дискурс,
който разкрива отношенията на представителство като неизбежния “терен, в чиито
рамки е конституирано социалното” (Laclau 2013: 222-223), а не като “вторично
равнище, отразяващо първичната социална реалност, която е конструирана другаде”
(ibid.: 222). Тази дефиниция е изключително ценна и революционна за радикалната
политическа философия, но в нея логиката на артикулацията остава в границите на
съпротивителните практики. По този начин “народът” всъщност се сдобива с нова
легитимност именно в качеството си на социален конструкт: той е произведен от
активността на динамичния социум, която стихийно изгражда верига на
еквивалентност. За Лаклау не съществува “народът” като продукт на целенасочено
демиургични властови практики, които използват именно логиката на социалната
иманентност, за да стимулират и конструират т.нар. логика на еквивалентност, която да
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канализират в подходяща посока в подходящ момент и по този начин да осуетят в
зародиш перспективите за истински радикална съпротива, при която “потиснатите” не
само да поставят под въпрос начина, по който властта изпълнява задълженията си, а да
делегитимират самите задължения и самата власт като такава. В този смисъл народната
субективност обективно работи за демократичната, независимо дали съгласно
конвенционалния политически дискурс популизмът “действа като коректив или като
заплаха за демокрацията” (Stavrakakis 2017: 18).
И това неслучайно проличава, когато теорията на Лаклау за популизма се използва за
легитимиране на политически движения, които по този начин биват дефинирани като
популистки без пейоративна конотация.
II. Популизмът “по Лаклау”
Я. Ставракакис схваща Подемос и СИРИЗА като политически продукти на включващия
популизъм (ibid.: 17). Според контент-анализа на Ставракакис и Г. Казамбекис
“артикулираният от СИРИЗА и нейния лидер Алексис Ципрас дискурс”, ако бъде
ситуиран в интерпретативната схема на Лаклау, се оказва лявопопулистки, с
положителна конотация. Партийният слоган “Те решиха без нас, ние продължаваме без
тях” е представен като “дискурсивно средство за установяване на логики на
еквивалентност между хетерогенни потиснати субекти, идентичности, искания и
интереси посредством установяване и/или подчертаване на тяхното противостоене
спрямо общия “друг””. Социалното пространство е разделено на “ние” и “те”
(Stavrakakis, Katsambekis 2014: 12), а “те” имат няколко различни нива: съперничещите
партии, но и неолиберализмът и неговите международни застъпници. “Народът”
(“ние”) е конструиран от всички “потиснати” и “демократични” граждани, като
реториката е максимално включваща – антиксенофобска и антихомофобска. В общи
линии това се представя като достатъчно, за да покрие “минималните критерии” на
дискурсивната теория за популизма (ibid.: 131-132, 137). “Включващият популизъм” се
оказва както доста повърхностен, така и максимално повлиян от “логиката на
различието”: неговата реторика по никакъв начин не поставя либералната демокрация
под въпрос, шаблонните и подчертано общи формулировки не предполагат сериозен
политически анализ, интересите на бизнеса от “включването” на имигранти (т.е. евтина
работна ръка) в определени отрасли се премълчава, а самоопределянето на СИРИЗА
като радикална левица потвърждава вписването в статуквото: опитоменият
минимализъм в редукционисткия подход към възможните граници на подривността
предварително обезсилва съпротивителните перспективи. Може да се предположи, че
“институционализирането” на такъв популизъм няма да следва заявените принципи,
или ще им придаде неочаквана конотация. И действително, когато СИРИЗА пое
властта, крупните корабостроители не бяха обложени с данъци, както предвиждаше
предизборната програма, вероятно за да не влязат в категорията на потиснатите. В този
смисъл популизмът на СИРИЗА стана максимално включващ.
Тук възниква следният въпрос: ако реториката на левия популизъм е в състояние да
бъде толкова силно и може би нерефлектирано просмукана от шаблоните на
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институционализираната политика, какво би могло да се очаква от популизма изобщо?
Но и не по-малко важният въпрос: теоретично допустимо ли е да бъде възприета
дискурсивна теория за популизма, която разкрива “народа” и “представителството”
като социални конструкти на популистки практики, от самите практици на популизма,
които се опитват да представят своите конструкти като естествено състояние на
политическата реалност? СИРИЗА и най-вече Подемос следват теорията на Лаклау за
популизма. Партийните лидери на Подемос официално я включиха в политическата си
стратегия. “Теорията на Лаклау функционира като ръководство за мисълта и
стратегията на лидерите на Подемос, задавайки рефлексивна модулация на тяхната
популистка политика, (...) постулира срастване между различни автономни
мобилизации и вертикални координации, точно от вида, който можем да различим в
хибридната политическа организация на Подемос” (Kioupkiolis 2016: 103).
В какво конкретно се изразява всичко това? В антагонистично разделение между
привилегированото малцинство и мнозинството, в артикулирането на множество
социални искания около “празното означаващо” на демокрацията “и харизматичната
фигура на Пабло Иглесиас”, в стремежа да бъде произведено (manufactured) “народно
единство” или нова “национално-народна воля” “да достигне идентификация на плебса
с универсалния “популус” на страната” (ibid.); в обстоятелството, че “по-интимните
връзки на Подемос с “хоризонталистките” социални движения и демокрацията на
участието, неговата “технополитика”, един процес на общностен политически дискурс
и представителство отвъд разцеплението ляво/дясно” (ibid.: 114) и т.н. произвеждали
“мрежа от сингуларни черти” (ibid.), а алтюсерианецът Лаклау говори за хегемонията
като за сингуларност; в това, че Иглесиас, като типичен популистки лидер, още с
първите си медийни изяви предизвикал обществено възмущение, което “повторно го
представлява” в медиите, а после към “празното означаващо” Иглесиас били добавени
още няколко – лозунгите, логото и др.; че в политиката целият език бил риторичен,
както било и при Лаклау; и т.н. (Thomassen 2016: 166-167). Отново, както в случая с
“дискурсивния” анализ на СИРИЗА, виждаме колко е лесно на базата на общи и/или
произволни аналогии грубото жонглиране с най-примитивните и интегрирани в
“логиката на различието” техники на популистката реторика да бъде представено като
прилагане на задълбочена и особена теория на популизма, каквато е тази на Лаклау.
Една “хибридна, полицефална верига на комуникация и взаимодействие между
цифрови процеси, “традиционни” медии и териториални бази” (Kioupkiolis 2016: 105)
показва адекватно структуриране на съвременна политическа организация, но в
никакъв случай не непременно конструиране на верига на еквивалентност, което
впрочем при Лаклау създава впечатление не за целенасочен, а за подчертано стихиен в
основата си процес. Хегемонистичната теория за популизма е дескриптивна и всеки
опит на конкретна организация, идентифицираща се като популистка, да я приложи или
да симулира, че я прилага, като строго прескриптивна, е ирелевантен по отношение на
социалното конструиране.
Действително Лаклау изследва способността на популизма да променя напълно своето
съдържание и да бъде винаги по потенция както ляв, така и десен; примерите за
плаващи означаващи са твърде много, включително най-фрапиращият – с Хуан Перон,
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който идва на власт първо като ляв, после като десен и при посрещането му в
Аржентина след изгнание се сбиват леви и десни “перонисти”; аржентинецът Лаклау
обръща голямо внимание на перонистките популизми, в частност на “перонизма без
Перон” (Laclau 2005b: 215). Но самият Лаклау е подчертано ляв либерал – за него
обществото трябва да бъде включващо, плурализирано и “невъзможна”/анти-тоталност,
а Подемос официално обяви за анахронизъм разделението между “ляво” и “дясно”.
Независимо дали има право Панайотис Сотирис, че за Лаклау демократичният
радикален популизъм е единствено правилната политическа артикулация на
прогресивна/радикална политика, докато всъщност левицата трябва да замени
дискурсивните теории с нови политически практики, произведени от
антикапиталистическо, повлияно от “комунизма” мислене (Sotiris 2019), факт е, че
самият Лаклау бе далеч от каквито и да е предписания относно това, какво съдържание
трябва да имплицира “единствената” политическа артикулация. Напротив, теорията за
плуралистичната радикална демокрация е категорично против възприемането ѝ като
“конститутивно общо благо”, подобно на “тоталитарните” проекти.
Оставям настрана явното несъответствие между лявата самоидентификация и
заявяването на исторически фашистки цели, нямащи нищо общо с Лаклау. Найинтересно тук е самопризнанието, че сред тях е идеята част от социума (мнозинството)
да успее да идентифицира себе си с цялото. Така самозаявеното социално конструиране
на “универсалния” народ се трансформира в политическо, и както ще видим в
следващия параграф, тук Лаклау говори за populus и plebs по начин, предизвикал
напълно редукционистка рецепция от “лидерите на Подемос”. Защото тяхната заявка
мисли plebs като социален конструкт, а за цялото (populus) говори като за онтична
даденост и не е случайно определението, дадено от близки до “лаклианските” партии
автори на релацията populus-plebs при Лаклау, в което се посочва как при популизма
плебсът представлява “народа” (в кавички), претендирайки да бъде легитимната
общност на народа (без кавички). (Kioupkiolis, Katsambekis 2020: 131). И отново
възниква проблемът: ако самата популистка практика представя социалното
конструиране като онтична даденост и се стреми да легитимира намерението за
онтично тотализиране на обществото, може ли да прави това с помощта на автор, който
изобличава това конструиране и е категорично против рецепцията на обществото като
тоталност?
III. Метонимичността на “народа”. Лаклау и Рансиер
Между концепциите на Ернесто Лаклау и Жак Рансиер за “народа” многократно са
били правени паралели в редица изследвания, включително и от страна на двамата
визирани автори. Говорейки за “пробива в общностното пространство, който е резултат
от това, че plebs представя себе си като тоталността на populus” (Laclau 2005b: 93),
Лаклау сравнява дефиницията си с тази на Рансиер за демоса. Според определението на
Жак Рансиер “демосът си приписва като собствен дял (part) равенството, което
принадлежи на всички граждани. И в същото време тази част (partie), която вместо това
е едно, идентифицира своето невойствено свойство с изключващия принцип на
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общността и идентифицира своето име – името на неразличима маса от безкачествени
хора – със самото име на общността. (...) В името на неправотата (tort), която е
причинил на другите части, народът се идентифицира с цялата общност. Тези, които са
без дял – древните бедняци, третото съсловие или модерният пролетариат, – не могат
да имат друг дял, освен всичко или нищо. Но също така посредством съществуването
на този дял на хора без дял, на това нищо, което е всичко, общността съществува като
политическа общност, така да се каже, като разделена от основополагащ съдебен спор
(litige), спор, който има за свой предмет първо изчислението на частите, а после
техните “права”” (Ranciére 1995: 27-28) [5]. Лаклау схваща тази дефиниция на
метонимичния демос като много близка до неговата собствена (Laclau 2005b: 245), но
задава въпроса за “онтологичната възможност”: “народът”, схващан като съвкупност от
утвърдени социални отношения, е отхвърлен като “фалшива тоталност” от “плебса”,
който заявява своето идеално битие като “истински универсалния, който отрича реално
съществуващата ситуация” (ibid.: 94).
Тази задълбочаваща диалектическия подход на Рансиер визия на Лаклау има три важни
импликации. Първо, Рансиер (не само защото извежда конкретна историческа ситуация
до универсален архетип на политиката) възприема “неправотата” на демоса единствено
като начало, без каузално и темпорално предшестваща властово ситуиране на “народ”;
в този смисъл диалектическият антагонизъм между “народ” и “народ”, снет в “плебса”,
му се изплъзва. Второ, Лаклау докосва разбирането на този антагонизъм като
противопоставяне не само на конструирана от веригата на еквивалентност “власт”, но
преди всичко на вече конструиран “демократичен” дискурс. Трето, на фона на
последващите (не само тук) исторически примери втората импликация се оказва
привидна, защото определението “реално съществуваща ситуация” не е последователно
рецепиирано като конструкт на самия властови дискурс, генериращ хегемоничната
претенция на “плебса”. “Ситуацията” се оказва продукт на онтично насилие, на което
трябва да се противопостави друго (“истинско”) – и това всъщност е базовият социален
конструкт на народния дискурс. Битката между егалитаризиращата метонимия на
“плебса” и “фалшивата тоталност” се оказва битка за легитимност на
представителството: кой има право да се нарече “народ”; и остава непостижим
въпросът: “защо именно тази битка е необходимо конститутивна за политическото”.
Действителната “хегемония” е тази на “народа” и “представителството” като по
подразбиране прескриптивни политически конструкти, в което е фаталната властова
уловка.
За Рансиер “народът” е политически конструкт с позитивна конотация, създаващ себе
си като част от общността, с което създава самата общност като борба между класи, т.е.
поражда се политиката. Ако мислим Рансиер посредством дискурса на Лаклау, можем
да кажем, че от онтично детерминирания си статус на изключена социална негрупа
демосът онтологически се самотрансформира във включена в социума група, след
което отново се завръщаме в интерпретативната схема на Рансиер, за да добавим, че
самият социум, включването в него, а ретроактивно и самото дотогавашно изключване,
са конструирани със самия акт на “неправотата”, който фундаментално нарушава
законите на дополитическото безконфликтно статукво. Според Лаклау “условията за
63

Natura et cultura

NotaBene

Issue 47, 2020

възможността на политическото [6] и условията за възможността на популизъм са едно
и също; и двете предполагат социално разделение” (Laclau 2005a: 48), “и в двете
откриваме един неясно зададен демос, който, от една страна, е част от общността
(потиснатите), а от друга е деец, представящ себе си по антагонистичен начин, като
цялата общност (...) дадена част от общността ще предсдтавя себе си като израз и
представител на общността като цяло. Тази бездна ще бъде незаличима дотогава,
докато имаме политическо общество” (Laclau 2013: 222). Разликата в двете
метонимични означаващи е фундаментална: демосът на Рансиер изисква съ-участие с
богатите в единна общност, приемайки, че конститутивно за демокрацията е
несъгласието (mésentente), но диалектически обсебва цялата общност именно с това, че
я създава, дарявайки на богатите собствения им дял в политиката: сега и те, както и
“народът”, стават “равни”. Самата идея за равенството следва от това, че класата може
да бъде равна само на друга класа, която не ѝ е равна, т.е. равенството се поражда от
рефлектирането на неравенство. Приобщеността към идеалната същност поражда
равенството като метонимично име на самия дял и с това на цялата политическа
общност, с което делът (part) получава привилегията да бъде цялото. Обратно, при
Лаклау популизмът си присвоява името “народ” с идеята, че равенството вече има
история в общността като дадено и отнето. “Народът” не иска да има своя дял от
цялото и с това да доминира в общността: той вече е хегемон на веригата на
еквивалентност и не се нуждае от “другия”, напротив, конституира се посредством
свръхдетерминантната претенция за унищожаване на този “друг”. И затова
популизмите обикновено са обречени да се институционализират при идването си на
власт, когато тази мисия е дискурсивно изпълнена, или трябва да водят война с
“класовия” или “външния” враг, за да самолегитимират своя все по-антиинституционален дискурс във властта, и “обикновено се провалят” (Laclau 2013: 221).
Относно концепцията на Рансиер за “народа” Лаклау отбелязва, че неясното му
определяне едновременно като populus
и plebs доста изяснява дистинкцията
“полиция”/“политика”. Както пише самият Рансиер, обикновено наричат политика
“обединяването и съгласуването на колективите, разпределянето на позициите и
функциите и системите за легитимиране на това разпределение” (Rancière 1995: 51), а
именно тези процеси Рансиер нарича “полиция”, екстраполирайки дейността на
репресивните органи като универсална функция на държавата. Лаклау твърди, че
полицията се стреми “да редуцира всички различия до предпочитания вътре в
общностното цяло”, политиката носи със себе си непоправима деформация: част, която
същевременно е цяло. Но точно защото е поставен под въпрос “не онтичното
съдържание на това, което се изчислява, а самият онтологичен принцип на
изчисляването като такова” (тук Лаклау има предвид дяла спрямо общото и съответно
т.нар. от Рансиер “социална геометрия”, която измества аритметичното изчисляване в
доминираната от логиката на размяната дополитическа общност), “то дискурсивните
форми, които това поставяне под въпрос ще приеме, ще бъдат широко неопределени” и
няма да има приоритет за Лявото (Laclau 2005b: 245-246). Това е първото разминаване
между Лаклау и Рансиер според самия Лаклау, а второто – това, че Рансиер
отъждествява политиката с класовата борба, докато Маркс схваща “изчезването на
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политиката и отмирането на държавата” като единосъщни (consubstantional) с
установяването на безкласово общество” (ibid.: 248). Според Лаклау теорията на
хегемонията трябва да превъзмогне теорията на класовата борба.
Вече на два пъти срещнахме като даден от Лаклау лош пример за конструиране на
общество-тоталност идеята на Маркс за “отмирането” на държавата. Говоренето за тази
идея е популярно в теоретичните дискусии, но Маркс няма такава идея. Маркс твърди,
че капиталистическото общество трябва по революционен път да бъде превърнато в
комунистическо, “посредством политически преходен период”, когато държавата може
да бъде само “революционна диктатура на пролетариата” (следователно
капиталистическата
държава ще бъде насилствено унищожена от социалната
революция) и през този период ще “отмре” нейният “корен – буржоазното общество”
(Маркс 1961: 27). И това е всичко. Маркс не предлага “конститутивно общо благо” в
качеството на социално-политическа утопия, нито съдържателна конотация на двете
означаващи – “диктатура на пролетариата” и “комунистическо общество”. (За
“отмиране на държавата” говори Енгелс в “Анти-Дюринг”, но също без да реферира
конкретно и нормативно бъдещо обществено устройство). По-добро познаване на
научния комунизъм можеше да доближи Лаклау повече не само до Рансиер, но изобщо
до тези ляворадикални съвременни автори, които съвсем не схващат понятието
“класова борба” и дискурсивната теория на свръхдетерминацията като теоретично
несъвместими. (А сред тях е самият Алтюсер.) “Народът” като социален конструктметонимия и уж формалното артикулиране на популистката съпротива като
“конституиране на природата на социалните дейци”, което се оказва доста овладяно от
съдържанието на институционализираната социална иманентност, има доста поограничен подривен спрямо статуквото потенциал, отколкото универсалната класа на
потиснатите като метонимия на цялата (бъдеща история на) една политическа общност,
реципирана в перспектива като безкласова.
В този смисъл критики като тези на П. Сотирис към “левите популисти” са доста
основателни, защото изместването на историческия материализъм от логиката на
еквивалентността и други игнориращи задължителното разделение между ляво и дясно
теоретични схеми носи със себе си не само изключителната съдържателна
неустойчивост на “плаващите означаващи”, но и гигантски неразрешим вътрешен
методологичен проблем в теорията на популизма. Лаклау не прилага принципите на
социалното разделение и политическата асиметрия към анализа на популизма. На
теоретично равнище последният остава хоризонтализиран, доколкото разноцветната
хетерогенност на веригата от еквивалентности не може да измества проблема за
отношенията между носителите на отделните еквивалентни искания и за сложната
история на тяхното артикулиране, която сама е резултат от антагонистични социални
отношения. От самото начало “народът” се конструира безотносително към
асиметричните социални позиции на отделните “референциални идентичности”,
колизиите между които несъмнено имат ключово значение за артикулирането на
социални практики и създаването на социални групи, което Лаклау с особен патос
изключва от анализа си [7]. Но самата артикулация се извършва от вече
конструирани/конструиращи се социални групи, те нямат онтичен статус.
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Бележки
* Проблемът с името на Ernesto Laclau на български език е много сериозен. От една
страна, то се произнася Лаклау, от друга – в българската литература се възприема
транскрипцията на английски език, която неизвестно защо е Лакло. Неадекватната
доминация на английската транскрипция в българския ономастичен избор не е
изключение. (Например A. Badiou стана А. Бадиу, въпреки че на френски език има
съществена разлика между транскрипцията и транслитерацията, Бадю и най-вече
тромавото на български Бадиюу са доста по-точни. Аз самият през 2013 г. започнах да
пиша “Бадиу”, защото в противен случай текстовете ми биха останали
неразпознаваеми, особено при директно дигитално търсене. По същите причини още в
края на 2009 г. възприех конюнктурния вариант Лакло.) Нека с тази статия започне
реабилитацията на Лаклау и на българска кирилица.
[1] В случая, за да бъде изследването разпознаваемо за съответните теоретични
дискусии, както и поради факта, че използвам превода на статия на Лаклау на
български език, ще превеждам actor “деец”, което се наложи като конвенционален
вариант, въпреки личните ми резерви.
[2] Използвам както оригинала на статията, така и превода на Ина Димитрова
(“Популизъм: какво ли значи това?”). Причините обяснявам в следващите бележки.
[3] Когато цитирам точен текст в достатъчно голям обем, ползвам много успешния като
цяло български превод, но е необходимо да уточня, че в случая “представляване” за
мен е по-добрият вариант, тъй като Лаклау тук и на други места има предвид
“представителство”, а не “представа”.
[4] Вж. бел. 3. Предпочитаният от мен вариант тук би бил “представляваща”.
[5] Рансиер има предвид, че политиката се ражда от изместването на аритметичната
логика на социалната размяна от социалната геометрия, при която отношението на
частта от социума спрямо цялото конструира самото цяло.
[6] В случая отново използвам оригинала на статията, защото в българския превод
political се превежда, както и politics, а Е. Лаклау и Ш. Муф разграничават двете
понятия именно с целта понятието “политическо” да бъде максимално разширено
посредством гражданската активност, докато politics обозначава точно “политиката” в
качеството ѝ на редуциране и умъртвяване на political от “процедурната” демокрация.
[7] И в този смисъл е логична и следната некоректна интерпретация на Лаклау.
Например J. Cohen пише, че съчетаването на “коренно различни”, включително
“конфликтни” искания във верига на еквивалентност, определена като “относително
консолидирана политическа идентичност на “приятелския” компонент на границата
приятел/враг” (Cohen 2019: 27). Cohen пише “friend” в кавички, като предикат на
“компонент”, както когато се указва цитат, и изрично посочва като източник “On
Populist Reason”. Никъде в тази книга Лаклау не употребява “friend”. Но наистина
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Лаклау, наред с други ляворадикални автори като Ш. Муф (съпруга на Лаклау) и
Агамбен, неслучайно е повлиян от политическата теория на Карл Шмит, чийто
фундаментален диференциращ обществените отношения принцип “приятел/враг” е
некомпетентно отъждествен с internal frontier на Лаклау, но именно неудачно заявеното
формализиране в артикулацията на социалната логика води автора до ситуацията да
бъде объркано негово базисно понятие с това на един почитател на “обществото като
абсолютна тоталност”.
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