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ELŐSZÓ

E könyv fő tárgya a kollektív identitások kialakulásának természete és
logikája. Egész gondolatmenetem abból az alapvető elégedetlenségből
fakadt, amelyet a szociológiai megközelítések váltottak ki belőlem.
Ezek a csoportot vagy a társadalomelemzés alapegységének tekintet
ték, vagy megpróbáltak túllépni rajta azáltal, hogy tágabb funkcionalista vagy strukturalista paradigmákban helyezték el. A logika,
amelyet a társadalmi működés ilyen típusai feltételeznek, nézetem
szerint túl egyszerű és egyöntetű ahhoz, hogy az identitás konstruálá
sában szerepet játszó mozzanatok változatosságát megragadhassa.
Mondanom sem kell, azzal a paradigmával szemben, amelyet vitatni
szeretnék, a racionális választás elmélete és a módszertani individua
lizmus egyetlen más változata sem kínál alternatívát.
Az ösvény, amelyen témámat megpróbáltam megközelíteni, elága
zik. Az egyik irány a csoport egységének felbontása kisebb egységekre,
amelyeket igényeknek neveztünk: a csoport egysége, véleményem sze
rint, az igények illeszkedésének következménye. Ez az illeszkedés
azonban nem felel meg egy olyan stabil és pozitív alakzatnak, amelyet
egységes egészként megragadhatnánk, ellenkezőleg: minthogy min
den igény természetéhez tartozik, hogy követeléseket támaszt vala
mely megállapodott renddel szemben, sajátos viszonyban van ezzel
a renddel, lévén egyszerre belül és kívül rajta. Mivel ez a rend nem
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képes teljesen magába olvasztani az igényt, nem jöhet létre koherens
totalitásként; ugyanakkor az igény bizonyos fajta totalizációt von maga
után, ha olyasmi kristályosodik ki belőle, ami követelésként íródhat
bele a „rendszerbe”. Mindezek a kétértelmű és ellentmondásos moz
zanatok a 4. fejezetben tárgyalt különbséglogika és egyenérték-logika
különféle illeszkedési formáit eredményezik. Amint ott kifejtem, an
nak lehetetlensége, hogy bármilyen fogalmilag megragadható tárgy
ként rögzíthessük egy társadalmi formáció egységét, a megnevezés köz
ponti szerepét eredményezi ennek az egységnek a létrehozásában, az
pedig, hogy olyan társadalmi kötőanyagra van szükség, amely képes
összetartani a heterogén elemeket, amikor (funkcionalista vagy struk
turalista) illeszkedési logikájuk már nem biztosítja ezt az affektust,
a társadalmi magyarázatban eredményezi ugyanezt. Freud már világo
san látta ezt: a szociális kötelék libidinális. Vizsgálódásaimat kiegészíti
a 4. fejezetben kidolgozott kategóriák - különbség- és egyenértéklogika, üres jelölők, hegemónia - kiteljesztése a politikai jelenségek
szélesebb körére: így az 5. fejezetben a lebegő jelölők és a társadalmi
heterogenitás fogalmait tárgyalom, a 6. fejezetben pedig a képviseletét
és a demokráciáét.
De miért a populizmus elemzésének keretében közelítem meg eze
ket a témákat? Mert régóta gyanítom, hogy a populizmus elutasítása
mögött sokkal több rejlik, mint egy periférikus jelenségcsoport kitessékelése a társadalomértelmezés margójára. E megvető elutasítás, úgy
gondolom, egyáltalán a politika elvetését jelenti, és annak állítását,
hogy a közösség irányítása egy adminisztratív hatalom feladata,
amelynek legitimitását a „jó” közösségre vonatkozó helyes ismeretek
adják. Az elsőként Platón által művelt „politikai filozófia” diskurzusa
évszázadokon keresztül ez volt. A „populizmust” mindig valami ve
szedelmes többlettel hozták kapcsolatba, amely kérdésessé teszi a ra
cionális közösség áttekinthető szerkezetét. Feladatomat abban láttam
tehát, hogy fényt derítsek e többlet sajátos belső logikájára, és kimu
tassam, hogy korántsem marginális jelenségekkel kapcsolatos, hanem
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bármely közösségi tér tényleges működésébe beleíródik. Ezt szem
előtt tartva bemutatom, miképpen váltak fokozatosan belsővé a tö
meglélektanról szóló tizenkilencedik századi viták során a „tömeggel”
társított olyan tulajdonságok, amelyeket kezdetben - például Hyppolite Taine műveiben - asszimilálhatatlan többletnek tekintettek, jól
lehet, mint Freud Tömegpszichológiája bebizonyította, minden társa
dalmi identitásalakzattól elválaszthatatlanok. Ezt könyvem első részé
b en remélem végrehajtani. A 7. fejezet ezután történelmi esetek kap
csán érzékelteti a populáris identitások felbukkanásának feltételeit,
míg a 8. fejezet létrehozásuk korlátait tekinti át.
Ennek az eljárásnak az lesz az egyik következménye, hogy a „po
pulizmus” jelentésköre elmosódik, mivel elemzésem sok olyan jelen
séget utal körébe, amelyeket hagyományosan nem tekintettek popu
listának. Megközelítésemet e ponton bírálat illetheti, amire csak azt
tudom válaszolni, hogy a „populizmus” jelentéstartománya a társada
lomelemzésben mindig is kétértelmű és homályos volt. Elég egy pil
lantást vetni a populizmus irodalmára, amelyet az 1. fejezet tárgyal,
hogy lássuk, hányán utaltak e fogalom megfoghatatlanságára és pon
tatlan körülhatárolására. Igyekezetem nem arra irányul, hogy megta
láljam a populizmus igazi jelentését, hanem éppen az ellenkezőjére:
annak megmutatására, hogy a populizmus nem rendelkezik egységes
jelentéstartománnyal, mert nem egy körülhatárolható jelenségre vo
natkozik, hanem egy olyan társadalmi logikára, amelynek hatásai szá
mos jelenséget szelnek át. A populizmus egész egyszerűen a politika
konstruálásának egyik módja.
Munkájukkal vagy éveken át folytatott személyes eszmecserék során
sokan befolyásolták a tárggyal kapcsolatos nézeteim alakulását. Nem
kísérlem meg itt felsorolni őket - minden felsorolás szükségképpen
hiányos. Legjelentősebb szellemi tartozásaimat a szöveg hivatkozásai
jelzik. Van azonban néhány ember, akikről szólnom kell. Két olyan
kontextus van, amelyben az itt tárgyalt eszmék megvitatása éveken át
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zajlott, és amelyek különösen gyümölcsözőek voltak gondolataim
kibontatkozása szempontjából: az egyik az Essexi Egyetem „Ideológiaés Diskurzuselemzés” doktori szemináriuma Aletta Norval, Dávid
Howarth és Jason Glynos szervezésében; a másik a New York-i Állami
Egyetem összehasonlító irodalmi tanszékének graduális „Retorika,
Pszichoanalízis és Politika” szemináriuma Buffalóban, amelyet kollé
gámmal, Joan Copjeckel együtt én szerveztem. Külön köszönet illeti
továbbá Chantal Mouffe-ot, akinek bátorítása és szövegemhez fűzött
kommentárjai folyamatos ösztönzést jelentettek munkám során; és
Noreen Harburtöt, az Essexi Egyetem Elméleti Tanulmányok Köz
pontjából, akinek technikai képességei - ezúttal is, mint számos más
esetben — felbecsülhetetlen értéknek bizonyultak kéziratom formába
öntése során. Ugyancsak szeretnék köszönetét mondani szövegem
szerkesztőjének, Gillian Beaumont-nak kéziratom angolságának rend
kívül hatékony csiszolásáért és számos nagyon hasznos szerkesztői
észrevételéért.
Evanston, 2004 novembere

A TÖMEGEK
BEFEKETÍTÉSE

POPULIZMUS: KÉTÉRTELMŰSÉGEK
ÉS PARADOXONOK

A populizmus, mint a politikai elemzés kategóriája, eléggé
idioszinkretikus problémákat vet fel. Egyfelől minduntalan visszatérő
fogalom, amely nem csupán széles körben használatos - lévén, hogy
a legváltozatosabb politikai mozgások leírásában bukkan fel - , hanem
igyekszik rögzíteni is valamit az utóbbiakról, és ez elég fontos. Félúton
leíró és normatív között, a „populizmus” megpróbál megragadni vala
mi döntően jelentőset abból a politikai és ideológiai realitásból,
amelyre vonatkozik. A fogalom látszólagos homályossága nem azt
jelenti, hogy kétség férhetne tulajdonságmeghatározó szerepe fontos
ságához. Messze nem világos azonban e tulajdonságmeghatározás
tartalma. A populizmusról szóló irodalom állandó vonása, hogy kel
letlenül - vagy üggyel-bajjal - tulajdonít pontos jelentést a fogalom
nak. A fogalmi világosság - hát még a definíció - látványosan hiány
zik ezen a területen. A fogalmi megragadást többnyire a nem verbális
intuícióra való hivatkozások helyettesítik, vagy a „releváns vonások”
sokaságának leíró felsorolásai - miközben a relevanciát ugyanazon
mozdulattal, amellyel állítja, alá is ássa a burjánzó kivételekre tett uta
lás. íme egy tipikus példa a „populizmus” tárgyalásának intellektuális
stratégiájára a létező szakirodalomban:
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Maga a populizmus hajlamos tagadni, hogy a jobboldal/baloldal
dichotómia mentén besorolható vagy osztályozható volna. Több osz
tályra kiterjedő mozgalom, jóllehet nem minden ilyen tekinthető po
pulistának. A populizmus valószínűleg ellenáll minden átfogó defi
níciónak. Erre a problémára még visszatérünk. A populizmus rend
szerint ellentétes összetevőket tartalmaz, például a politikai jogok
egyenlőségét és egyetemes beleszólást követel a kisemberek számá
ra, ám ez egyfajta autoritarizmussal keveredik, gyakran karizmatikus
vezetéssel. Részét alkotják szocialista követelések is (vagy legalábbis
a társadalmi igazságosság követelése), a kistulajdon heves védelmezése, erős nacionalista felhangok és az osztályok jelentőségének ta
gadása. Kísérője a kisemberek jogainak hangoztatása a privilegizált
érdekcsoportokkal szemben, amelyeket rendszerint nép- és nemzetellenesnek tartanak. Az összetevők bármelyike nagyobb hangsúlyt
kaphat a kulturális és társadalmi körülményeknek megfelelően, de
a legtöbb populista mozgalomban mind megtalálható.1

Az olvasó minden nehézség nélkül bővítheti a releváns vonások Germani által megadott listáját, avagy éppen ellenkezőleg, találhat olyan
populista mozgalmakat, amelyek némelyikkel nem rendelkeznek.
Ebben az esetben nem marad más számunkra, mint beismerni, hogy
a fogalmat definiálni lehetetlen - nem túlságosan kielégítő helyzet,
amennyiben társadalomelemzésről van szó.
Szeretnék mindjárt az elején elővezetni egy hipotézist, amely elmé
leti vizsgálódásaink vezérfonala lesz: a zsákutca, amelyben a politikaelmélet a populizmus esetében találja magát, messze nem véletlen,
ugyanis a politikai elemzés számára jelenleg hozzáférhető ontológiai
eszközök szűkössége az oka; a „populizmus”, mint az elméleti botrány
kő helye, megmutatja a politikaelmélet módszerének bizonyos korlátait, amikor az utóbbi azt vizsgálja, hogy a társadalmi cselekvők
miképpen „totalizálják” politikai tapasztalataik egészét. Hipotézisem
bizonyítását azzal kezdem, hogy irodalmi példákon megvizsgálom,
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miképpen próbáltak megküzdeni a „populizmus”-probléma látszóla
gos tárgyalhatatlanságával. Példáimat Margaret Canovan korai művé
ből2 és a Ghita Ionescu és Emest Gellner által szerkesztett, a kérdést
tárgyaló közismert tanulmánykötet3 néhány esszéjéből veszem.

ZSÁKUTCÁK A POPULIZMUS IRODALMÁBAN
Tekintettel a populizmus fogalmának „homályosságára” és az e címke
alatt összefoglalt jelenségek sokaságára, úgy vélhetnénk, a legkézen
fekvőbb intellektuális stratégia az lenne, ha nem is próbálnánk túl
menni ezen a sokaságon - vagyis ha benne maradnánk, ha a benne
foglalt empirikus esetek sokaságát elemeznénk, és levonnánk mind
azokat a tanulságokat, amelyeket korlátozott és leíró jellegű össze
hasonlításuk lehetővé tesz. Művében, amely olyan különböző jelen
ségekre terjed ki, mint (többek között) az amerikai populizmus, az
orosz narodnyikok, az első világháborút követő európai agrármozgal
mak, a szociális hitel Albertéban és a peronizmus Argentínában,
Canovan erre tesz kísérletet.
Fontos egy pillanatig arra figyelnünk, hogyan bánik Canovan ezzel
a sokféleséggel (azaz hogyan próbál egy tipológia segítségével úrrá lenni
felette), és hogy milyen következtetésekre jut. Tökéletesen tisztában van
e sokféleség valódi kiterjedésével, például azzal, ahogyan mindjárt kez
detben az irodalomban megtalálható populizmusmeghatározások sok
féleségeként megnyilvánul. Canovan ezt a listát adja:
1. „A modernizáció problémáival szembesülő elmaradott, paraszti
országokban [kialakuló] szocializmus.”
2. „Alapjában véve a falusi kisemberek ideológiája, akiket az előre
nyomuló ipari és pénztőke fenyeget.”
3. „Alapjában véve... falusi mozgalom, amely a hagyományos érté
keket próbálja érvényesíteni egy változó társadalomban.”
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4. „Az a vélekedés, hogy a nép többségi véleményét egy elitista ki
sebbség ellenőrzi.”
5. „Minden olyan hitvallás vagy mozgalom, amely a következő fő té
telen alapul: az erény letéteményesei a túlnyomó többséget alkotó
egyszerű emberek és az ő kollektív hagyományaik.
6. „A populizmus azt hangoztatja, hogy a nép akarata minden más
mérték fölött áll.”
7. „Politikai mozgalom, amely a városi dolgozó tömegek / parasztság
támogatását élvezi, de nem e két szektor valamelyikének autonóm
szerveződési képessége hozza létre.”4

Canovan e változatossággal szembesülve fontosnak tartja a különb
ségtételt agrárpopulizmus és egy nem szükségképpen falusi, hanem
lényegében politikai populizmus között, amely „a nép és az elitek vi
szonyán alapul. Ebből a megkülönböztetésből kiindulva a következő
tipológiát vázolja föl:
Agrárpopulizmus
1. farmerek radikalizmusa (pl. az egyesült államokbeli Néppárt)
2. parasztmozgalmak (pl. a kelet-európai Zöld Ébredés)
3. értelmiségi agrárszocializmus (pl. a narodnyikok)

Politikai populizmus
4. populista diktatúra (pl. Perón)
5. populista demokrácia (pl. népszavazás és „beleszólás” követelése)
6. reakciós populizmus (pl. George W allace és követői)
7. politikusok populizmusa (pl. széleskörű, nem ideológiai alapú
koalíció létrehozása, amelyet „a népre” való hivatkozás egyesít)

Először is meg kell jegyeznem, hogy ez a tipológia nélkülöz minden
koherens kritériumot, amely különbségtételeit megalapozná. Milyen
értelemben nem politikai egy agrárpopulizmus? És mi a viszony egy
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olyan „politikai” populizmus társadalmi és politikai aspektusai között,
amelyik a politikai mozgósításnak az agrár típusútól eltérő modell
jét hozza létre? Olyan az egész, mintha Canovan egyszerűen össze
válogatta volna egy sor találomra kiválasztott mozgalom impresszionisztikusan leginkább szembeötlő vonásait, és ezek különbségei alap
ján mintázta volna meg típusait. Ez azonban aligha hoz létre érdemleges
tipológiát. Mi a biztosíték arra, hogy ezek a kategóriák kölcsönösen
kizárják és nem fedik egymást (márpedig tény, hogy pontosan az utóbbi
történik, és ezt maga Canovan is elismeri)?
Érvelhetünk esetleg azzal, hogy amit Canovan kínál, az nem tipo
lógia a szó szoros értelmében, hanem inkább a „populizmus” kifejezés
használatát irányító nyelvi szóródás térképe. Hivatkozása Wittgenstein „családi vonásaira” bizonyos mértékig ebbe az irányba mutat.
Ám még ha ez is a helyzet, az ilyen szóródást irányító logika sokkal
nagyobb pontosságot igényel, mint amit Canovan kínál. Nem szük
séges, hogy egy logikailag egységes modellre lehessen visszavezetni
valamely populista szindrómát alkotó jellegzetességeket, de legalább
azt meg kellene tudnunk mondani, melyek azok a családi vonások,
amelyek a fogalom használatát minden egyes esetben irányítot
ták. Canovan például kimutatja, hogy a populista mozgalom az
Egyesült Államokban nem pusztán a farmerek agrármozgalma, hanem
a jacksoni demokráciafelfogás által ihletett, „a politikusok és szak
értők, az elit, avagy a plutokrácia ellen irányuló népi lázadásként ki
tüntetett politikai aspektusa volt”.6 Mármost nem azt közli-e velünk
ebben az esetben, hogy ezt a mozgalmat nem azért kell „populistának”
neveznünk, mert (agrár)szociális megalapozású volt, hanem mert
ezt az alapot egy sajátos politikai logika járta át - egy olyan politikai
logika, amely társadalmi értelemben meglehetősen heterogén mozgal
makban van jelen?
Elemzésének egyes helyein Canovant egy hajszál választja el attól,
hogy a populizmus specifikumát inkább egy bármely társadalmi tartal
mat megszervező politikai logikában lássa, semmint magában a tar
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talomban. így például kijelenti, hogy a populizmus két egyetemes vo
nása a hivatkozás a népre és az elitellenesség.7 Odáig megy, hogy meg
jegyzi, egyik vonást sem lehet tartósan valamely különös társadalmi
vagy politikai (ideológiai) tartalommal kapcsolatba hozni. Ez, gondol
hatnánk, utat nyit afelé, hogy mindkét vonást inkább a politikai logi
ka, semmint a szociális tartalom felől határozza meg. Semmi ilyesmi
nem történik azonban, mert Canovan a társadalmi meghatározottság
hiányát olyan fogyatékosságnak tekinti, amely jelentősen lerontja az
ő két egyetemes vonásának megfelelő kategóriák használhatóságát.
Például: „e kétértelmű »nép« iránti rajongás különféle formákat ölt
het. Minthogy mindent magába foglalhat a peronista retorika cinikus
manipulációitól a narodnyíkok jámbor alázatosságáig, nemigen járul
hozzá a populizmus fogalmának meghatározásához.”8 És a helyzet
csak hajszálnyival jobb az elitellenesség esetében.9
Míg Canovan elemzésének legalább az a javára írható, hogy nem
próbálja meg kiküszöbölni a populizmus történeti formáinak sokféle
ségét - és ebben az értelemben mentes a legrosszabb fajta redukcionizmustól —, a téma irodalmának nagy része nem tudott ellenállni
a kísértésnek, hogy a populizmusnak valamilyen különös társadalmi
tartalmat tulajdonítson. Donald MacRae például ezt írja:
De biztos, hogy automatikusan és helyesen fogjuk használni a po
pulizmus kifejezést, amikor a modernizáció, az indusztrializmus
—vagy nevezzük bárhogy —fenyegetésének hatására a társadalom túl
nyomórészt mezőgazdasági szegmense egy közösségbe, (rendszerint)
egy Volkba, mint az erény letéteményesébe, vetett hitet teszi meg po
litikai cselekvésének statútumává, egalitárius, szemben áll mindenki
vel és minden elittel, egy mitikus múlt felé fordulva akaija megújíta
ni a jelent, bitorlást és idegen összeesküvést emleget, elutasít minden
tanítást arról, ami társadalmilag, politikailag vagy történetileg elkerül
hetetlen, következésképpen azonnali, fenyegető apokalipszisben
hisz, amelyet hősies vezérek és törvényhozók - afféle új Lükurgoszok -
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karizmája közvetít. Ha mindezekkel együtt egy olyan rövid távra
összeálló mozgalomban találkozunk, amelyik politikai céljait nem va
lódi, komoly politikai pártként, hanem állami beavatkozás révén
óhajtja elérni, akkor a populizmus legtipikusabb formája van jelen.10

Nem meglepő, hogy az igazi populizmus ilyen részletes leírása után
MacRae bizonyos nehézségekbe ütközik, amikor kategóriáját a „tény
legesen létező” populizmusra próbálja alkalmazni. El kell ismernie,
hogy a jelenkori populizmusnak kevés köze van ideális modelljéhez:
A huszadik század végi populizmust, úgy gondolom, igen jelentős
mértékben nem Oroszországból vagy Amerikából vették át. Inkább
az európai gondolatvilág elemei teijedtek és kombinálódtak újra
egymástól függetlenül, különféle bennszülött populizmusokat hozva
létre. Ezekben a régebbi populizmus bizonyos kétértelműségeit primitivista és progresszivista elemekkel vegyítették. A rassz (vö. Négritude) és a vallás (különösen az iszlám, de a buddhizmus, a mille
náris kereszténység és a hinduizmus is) hozzáadódott az ősi erény és
a példaszerű személyiség kombinációjához. Az agrárprimitivizmus
kisebb erő - jóllehet Indiában virágozni látszik. Az összeesküvés és
a bitorlás eggyé olvad a neokolonializmusról és a CIA tevékenységé
ről szóló különféle elméletekben. A „polgári elvek asszimetriája”
a populista „közvetlen cselekvés” normájává lett. A spontaneitás és
az integritás nagy becsben áll, manapság azonban különösen a fiatal
ságnak tulajdonítják, úgyhogy az ideális fiatal (a mítoszok ismerős
alakja) kultuszfiguraként nagyrészt kiszorította a kisbirtokost és
a tanulatlan parasztot. A „fiatal Marx”-hoz visszatántorodó m odem
marxizmus populistává lett. Populizmus van az „új baloldal” kon
szenzuskeresésében és diffúz apolitikusságában.11

Ezzel a kaotikus felsorolással természetesen az a baj, hogy a megneve
zett mozgalmak kevéssel vagy eggyel sem rendelkeznek a populizmus
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azon vonásaiból, amelyeket MacRae tanulmányában meghatároz. Ha
mégis populizmus a nevük, az csak azért lehetséges, mert van valami
közös bennük és a klasszikus populizmusban, ám ennek a valaminek
a természetét teljes homály fedi.
Ez általában jellemző a populizmus irodalmára: minél több meg
határozást tartalmaz az általános fogalom, annál kevésbé képes uralni
a konkrét elemzéseket. Szélsőséges példa erre Peter Wiles „A Syndrome,
nőt a Doctrine” című tanulmánya.12 A populizmus fogalma teljes rész
letességgel ki van dolgozva benne: a huszonnégy jellegzetesség a di
menziók széles körét fedi le, kezdve attól, hogy nem forradalmi és
nem osztályharcos, egészen addig, hogy elfogadja a kisszövetkezetet
gazdasági ideáltípusként, és hogy vallásos, de szemben áll a vallási
intézményrendszerrel. Nem meglepő módon, tanulmánya második
részét Wiles kénytelen a kivételek elemzésének szentelni. Ezek annyira
számosak, hogy felmerül bennünk a kétely, létezik-e akár csak egyetlen
politikai mozgalom is, amely Wiles modelljének mind a huszonnégy
jellegzetességét fel tudja mutatni. Még az önellentmondástól sem tar
tózkodik. A 176. oldal jegyzete szerint: „A populizmus proletárokkal
is nehezen menne. A hagyományos gondolkodás kevésbé gyakori pro
letárok, mint kézművesek között. Munkájuk olyan nagy léptékű fegye
lemnek van alávetve, ami ténylegesen ellentmond a fő előfeltételnek.”
Két oldallal később azonban megtudjuk, hogy „A szocializmus sok
kal távolabb áll tőle, mint a fasizmus; ez olyan ízig-vérig szocialisták
nál látható, mint Marx, a Webb házaspár és Sztálin. Lenin azonban
tetemes narodnyik és valójában populista befolyásnak nyitott utat az
eszmék és a módszerek tekintetében. Őt más kommunisták is követ
ték, nevezetesen Aldo [sic!] Gramsci és Mao Ce-tung”. Mi mást tett
vajon Lenin és Gramsci, ha nem a proletariátus hegemóniáját próbálta
megvalósítani?
Wiles eljárásának merő abszurditása még világosabban kitűnik,
amikor felsorolja az általa populistának tartott mozgalmakat: „Ezek
az emberek és mozgalmak populisták tehát, és sok a közös bennük:
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a levellerek; a diggerek; a chartisták (morális és fizikai erő); a narodnyikok; az amerikai populisták; a szociálforradalmárok; Gandhi; a Sinn
Fein; a Vasgárda; az albertai szociális hitel mozgalom; Cárdenas; Haya
de la Tőrre; a CCF Saskatchewanban; Poujade; Belaúnde; Nyerere.”13
Természetesen semmit sem tudunk meg arról a „sok”-ról, ami „közös”
ezekben a vezetőkben és mozgalmakban - futó ismeretük is elegendő,
hogy tudjuk, ez a közös semmiképpen sem lehet a Wiles tanulmánya
elején leírt szindróma. Záró megjegyzése - „egyetlen történész sem
hagyhatja figyelmen kívül [a populizmus] fogalmát mint a megértés
eszközét” - arra a mélabús kommentárra késztet, hogy ha figyelmen
kívül akarunk hagyni egy fogalmat, elég, ha az első helyen említjük.
A mostanáig szemügyre vett szövegek mind módszeresen elkerülték
azt, ami a populizmusban sajátos - a meghatározó dimenzióját. El kell
tűnődnünk azon, hogy vajon nem valamilyen, a politikai elemzők
gondolkodását befolyásoló, kimondatlan politikai előítélet-e az oka
ennek a módszerességnek. Hamarosan rá fogok mutatni, hogy Peter
Worsley legérdemibb hozzájárulása ehhez a vitához az volt, hogy
elkezdett eltávolodni az ilyen előfeltevésektől. Előbb azonban monda
nom kell valamit magukról az előfeltevésekről; és ehhez az IonescuGellner-kötet egy másik darabjára, Kenneth Minogue „A populizmus
mint politikai mozgalom” című tanulmányra hivatkozom.14
Minogue két megkülönböztetésre alapozza elemzését. Az első a re
torika és az ideológia megkülönböztetése: „Gondosan meg kell külön
böztetnünk egymástól a retorikát, amelyet egy mozgalom tagjai hasz
nálnak - és amelyet vaktában plagizálhatnak bárhonnan, a mozgalom
igényei szerint - , és az ideológiát, amelyben a mozgalom mélyebb
áramlata fejeződik ki.”15 A második a mozgalom és az ideológia meg
különböztetése. Jóllehet Minogue korántsem következetes e megkü
lönböztetések használatában, világos, hogy egy normatív fokozatosság
létezik számára - a legalacsonyabb szinten a retorika, a legmagasab
bon a mozgalom helyezkedik el, miközben az ideológia a kényel
metlen közbülső helyzetben marad, egyfelől a mozgalom intézményes
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formáinak részét alkotja, másfelől puszta retorikává fajul. Ez utóbbi
a populizmus nyilvánvaló sorsa, lévén lényegileg átmeneti politikai
alakzat. Az amerikai populizmusról szólván Minogue kijelenti:
Itt pedig egy olyan mozgalommal van dolgunk, amelyiknek két jel
legzetes tulajdonsága van: nagyon gyorsan eltűnt, mihelyt megváltoz
tak a körülmények, ideológiája pedig kölcsönvett elemekből varrt
rongyszőnyeg volt; valójában, ha szigorúan ragaszkodunk az I. a rész
ben használt terminológiához, nem volt komolyan vehető ideológiá
ja, csupáncsak retorikája. Nem eresztett mély gyökereket, mert nem
igen kellett növekednie —a nehéz idők sietősen összeeszkábált racio
nalizálása volt, amelyet oda lehetett hagyni, mihelyt javult a helyzet.16

És ezt tudja mondani a harmadik világ ideológiáiról:
Szemben a bevett európai ideológiákkal, ezek a vélekedések eser
nyőként hatnak, amelyet kinyitnak, ha a pillanat megköveteli, de
gond nélkül meg lehet válni tőle, mihelyt a körülmények megváltoz
nak. És ez teljességgel ésszerű válasznak tűnik a kétségbeesés és a re
mény váltakozására, amelyet az iparosított világ perifériáján élő sze
gényeknek tapasztalniuk kell. Ők nem engedhetik meg maguknak
a doktrinerséget; viselkedésük egyedüli vezérfonala csak a pragma
tizmus lehet... Azt hiszem, jogosan magyarázhatjuk azzal a „populiz
m us” kifejezés egyre gyakoribb használatát számos különféle mozga
lom jellemzésére, hogy a m odem világ politikai eszméinek ezt a sa
játos jellegét ismerik el általa. A populizmus annak a mozgalomnak
a típusa, amelynek tagjai tudják, hogy egy ipari rendszer szegény pe
rifériájához tartoznak; ebben az értelemben tekinthetjük az iparosí
tásra adott válasznak. De olyanok válaszolnak így, akiknek legmé
lyebb impulzusai ugyancsak az iparosodás felé mutatnak; támadjuk,
ha (és amíg) nem tudunk csatlakozni hozzá. És ez a kétértelműség
felelős a populista mozgalmak intellektuális ürességéért.17
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Foglalkozzunk most ezekkel a megkülönböztetésekkel és az őket
megalapozó intellektuális stratégiákkal. Az „ideológiát” csak akkor le
het a politikai cselekvés retorikájától különbözőnek tekinteni, ha a re
torikát pusztán a nyelv díszítésének gondoljuk, amely nem befolyá
solja az általa közvetített tartalmakat. Ez a retorika legklasszikusabb
felfogása, amely a logikától való megkülönböztetésén alapul. A szocio
lógiai ekvivalense annak, amivel a retorika szemben áll, a jól megha
tározott érdekek mentén szerveződő és a külső környezettel racioná
lis alkut kötő társadalmi cselekvők fogalma. Egy ilyen társadalomkép
számára olyan társadalmi cselekvők látványa, akiknek identitása dif
fúz politikai szimbólumok körül szerveződik, csak az irracionalitás ki
fejeződése lehet. Az erkölcsi lejáratás, amelyet Minogue tanulmánya
tükröz, a populizmus irodalmának nagy részében megtalálható. De mi
van akkor, ha a logikai mező nem képes zárt rendként létrejönni, és
retorikai eszközökre van szükség a zártság eléréséhez? Ebben az eset
ben maguk a retorikai eszközök - a metafora, a metonímia, a szinekdokhé, a katakrézis - egy kiterjesztett társadalmi racionalitás eszközei
lesznek, és egy ideologikus fellépést nem háríthatunk el többé puszta
retorikaként. A populista politikai szimbólumok pontatlanságától és
ürességétől tehát nem olyan könnyű megszabadulni: minden azon
múlik, milyen performatív aktust eredményez ez az üresség. Minogue
például ezt állítja az amerikai populizmusról:
Úgy tűnik, az amerikai populisták a legközvetlenebbül válaszoltak
a falusi szegénység és a zuhanó terményárak konkrét helyzetére...
A lényeg az, hogy minden mozgalom úgy fogja megválasztani ellen
ségeit, hogy közben fél szemmel szövetségeseket keres; annak han
goztatása, hogy az „ipar Amerikája” ellen lépnek fel, lehetővé tette,
hogy szövetségre lépjenek az amerikai társadalom más, nem popu
lista csoportjaival, mint amilyenek a nagyvárosi liberálisok, a városi
szocialisták és anarchisták.18
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Nyilvánvaló azonban, hogy ha retorikai műveletekkel sikerült olyan
tág populáris identitásokat létrehozniuk, amelyek a lakosság több
szektorát is átszelik, akkor ténylegesen populista alanyokat hoztak létre,
és semmi értelme puszta retorikaként elvetni mindezt. Távol attól,
hogy az idelógia parazitája lenne, a retorika ténylegesen az ideológia
világának anatómiája.
Ugyanez mondható el „ideológia” és „mozgalom” megkülönbözte
téséről, amelynek döntő szerepe van Minogue okfejtésében —óva int
minket attól, hogy egy mozgalom tanulmányozóiként „ideológiája ha
tása alá kerüljünk”.19 De hogyan válasszuk el ilyen élesen az ideológi
át a mozgalomtól? Maga a megkülönböztetés élénken emlékeztet egy
régi különbségtételre az emberek fejében lévő eszmék és az általuk
végzett tevékenységek között. Ez a különbségtétel azonban tarthatat
lan. Wittgenstein óta tudjuk, hogy a nyelvjátékok egyaránt magukba
foglalják a nyelvi kommunikációt és azokat a tevékenységeket,
amelyekbe beágyazódnak, a beszédaktus-elmélet pedig új alapokra
helyezte a társadalom intézményesült életét alkotó diszkurzív szek
venciák tanulmányozását. Ebben az értelemben határoztuk meg Chantal
Mouffe-fal a diskurzusokat olyan strukturált totalitásokként, amelyek
ben nyelvi és nem nyelvi elemek illeszkednek egymáshoz.20 Ebből
a nézőpontból egy mozgalom megkülönböztetése ideológiájától nem
csupán reménytelen, hanem értelmetlen is - ami számít, az annak
a diszkurzív szekvenciának a meghatározása, amelynek révén egy tár
sadalmi erő vagy mozgalom teljes politikai teljesítményét kifejti.
Minogue megkülönböztetéseit, amelyek pusztán a populizmussal
szembeni elterjedt beállítódás példáiként szolgáltak, azzal a nyilván
való céllal vitattam, hogy megfordítsam az elemzési perspektívát:
ahelyett, hogy a politikai racionalitás modelljéből indulnánk ki, amely
azt látja a populizmusból, ami hiányzik belőle - a homályosságát, az
ideologikus ürességét, az antiintellektualizmusát, az átmeneti jellegét - ,
egy általánosított retorika értelmében (amelyet, mint látni fogjuk, „he
gemóniának” nevezhetünk) bővítsük ki a modellt vagy a racionalitást
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úgy, hogy a populizmus a politikai élet strukturálódásának megkülön
böztetett és mindig jelen lévő lehetőségeként jelenjen meg. A populiz
mus megközelítése az abnormalitás, a deviancia vagy a manipuláció
fogalmaival teljességgel összeegyeztethetetlen elméleti stratégiánkkal.
Ezért tartom különösen üdítőnek Peter Worsley „The Concept of
Populism” című tanulmányát.21 Jóllehet megtorpan a túlnyomórészt
leíró gyakorlattól a populizmus sajátszerűsége fogalmi megragadásá
nak kísérletéig vezető úton, a kezdeti zörejek, amelyek ebbe az irány
ba mutatnak, azt hiszem, alapjában véve helytállóak. Három közülük
különösen ígéretes.
1. Elmozdul az eszmék tartalmának puszta elemzésétől az adott kul
turális kontextusban betöltött szerepük felé - amely nem csupán hasz
nálatukat, hanem intellektuális tartalmukat is módosítja:
Azt sugalljuk itt, per contra, hogy az eszmék, amikor olyan újabb
kulturális kontextusok részévé válnak, amelyek különböznek azok
tól, ahol kicsíráztak vagy előzőleg virágzottak, akkor nem csupán
szociológiai jelentőségük lesz más, amennyiben másként fogják
használni őket, lévén hogy a cselekvés új kereteinek részét alkotják,
hanem mint eszmék is módosulni fognak, mert szükségképpen más
pszichés adottságokkal illeszkednek: előzetesen adott „érdekekkel”,
kognitív elemekkel és struktúrákkal, hatályos fogékonyságokkal
stb., amelyek mind a befogadó milieu részei. Az „eredeti” eszméknek
ennélfogva belsőleg módosulniuk kell e folyamatban, és más eszmék
ké kell válniuk.22

Nos, ez elég fontos. A feladat nem az, hogy eszmék mint eszmék rend
szereit összehasonlítsuk, hanem inkább az, hogy megvizsgáljuk performatív dimenzióikat. A populizmus viszonylagos ideológiai egysze
rűségét és ürességét például, aminek kimutatása a legtöbb esetben
elitista elutasításának előjátéka, annak fényében kellene megvizsgál
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nunk, mit kívánnak elérni az egyszerűsítés és kiüresítés eljárásai - az
az miféle társadalmi racionalitás nyilvánul meg bennük.
2. Worsley a populizmust nem szervezeti vagy ideológiai típusnak
látja, amelyet olyan más típusokkal kell összevetni, mint a liberalizmus,
konzervatizmus, kommunizmus vagy szocializmus, hanem a politikai
kultúra egyik dimenziójának, amely meglehetősen különböző ideológiai
előjelű mozgalmakban jelen lehet:
A populista szindróm a... sokkal tágabb, mint különös megnyilvánu
lása egy különös politika, az általános ideológiai rendszer vagy az
igazgatási forma - demokrácia, totalitarizmus stb. - egy különös tí
pusa alakjában vagy kontextusában. Ez arra utal, hogy a populiz
must helyesebb hangsúlynak, az általában vett politika dimenziójá
nak tekinteni, mint egyszerűen az általános ideológiai rendszer vagy
a társadalomszervezés különös változatának. Természetesen, mint
minden más ideáltípust, ezt is nagyon jól megközelítik bizonyos po
litikai kultúrák és struktúrák, például azok, amelyeket mostanáig
„populistának” neveztek.23

Ez az elmozdulás döntő jelentőségű. Mert ha Worsley-nak - mint gon
dolom - igaza van, akkor nyilvánvalóvá válik annak az egész igyeke
zetnek a hiábavalósága, hogy a populizmus egyetemes tartalmait meg
határozzuk: amint láthattuk, ez ismételten oda vezetett, hogy a po
pulizmus társadalmi bázisát próbálták azonosítani - majd a következő
pillanatban arra kellett ráébredniük, hogy kénytelenek továbbra is tel
jességgel különböző társadalmi bázisú mozgalmakat „populistáknak”
nevezni. De természetesen, ha úgy próbáljuk meg elkerülni ezt a csap
dát, hogy a populizmust egy dimenzióval azonosítjuk, amelyik ideoló
giai és társadalmi különbségeket szel át, akkor az a feladat hárul ránk,
hogy pontosítsuk, mi volna ez a dimenzió - Worsley ezt valójában
nem teszi meg, legalábbis nem elégséges és meggyőző módon.
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3. Hz a két eltérés a klasszikus megközelítéstől lehetővé teszi, hogy
Worsley egy sor más, sikerrel kecsegtető elmozdulást hajtson végre.
Csak kettőt említek ezek közül. Az első az az állítása, hogy a harma
dik világ populizmusai esetében „a társadalmi-gazdasági osztályok
nem olyan döntő jelentőségű társadalmi alakulatok, mint a fejlett
országokban... Következésképpen az osztályharc használhatatlan
fogalom”.24
Worsley természetesen nem a saját véleményét közli itt, hanem
a harmadik világ ideológiáira utal. Mindazonáltal kritikai elemzése
Lenin azon elgondolásának korlátairól, hogy az orosz parasztság ese
tében a társadalmi-gazdasági különbség és a társadalmi-politika szo
lidaritás egybeesik, arra utal, hogy az osztályharcot elvető harmadik
világbeli populizmusról szólva nem egyszerűen a „hamis tudat” vala
mely változatának etnográfiai összefoglalását adja, hanem arra mutat
rá, hogy (ténylegesen bajos az „osztályharcot” a politikai mozgósítás
egyetemes jelszavaként általánosítani.
A második elmozdulás az, hogy igyekszik elkerülni minden olcsó
redukcionista kísérletet, amely a populizmus szükségszerű összetevő
jét véli fölfedezni a manipuláció hamis dimenziójában. Ezt írja:
Kívánatos len n e... Shils meghatározását részben módosítani, hogy
- az „álrészvétel” (demagógia, „televíziós kormányzás” stb.) kihagyá
sa nélkül - belefoglalhassuk és megkülönböztethessük az eredeti és
hatékony népi részvételt is. A „populizmus” így nem csupán a nép
és a vezetők „közvetlen” viszonyát sugallaná (amelynek minden
komplex, nagy léptékű társadalomban óhatatlanul misztifikációnak
vagy szimbolizmusnak kell lennie), hanem tágabban, a népi rész
vételt általában (az álrészvételt is beleértve).25

Ez is fontos, mert lehetővé teszi, hogy kiküszöböljük a populizmus
elemzéséből az erkölcsi elítélést mint szükségszerű hozzáállást - amely,
mint láttuk, számos látszólag „objektív” elemzés gyökerénél ott volt.
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EGY ALTERNATÍV MEGKÖZELÍTÉS KERESÉSE
Az irodalom e gyors és nyilvánvalóan nem teljes áttekintése után most
rátérhetünk olyan alternatív nézőpont keresésére, amely megpróbálja
elkerülni a fentebb leírt zsákutcákat. Ehhez először is az elemzésnek
azokat az alapvető előfeltevéseit kell megkér őjeleznünk - és néhány
esetben megfordítanunk - , amelyek e zsákutcákhoz vezettek. Két
alapvető szempontot kell figyelembe vennünk:
1. Először is el kell gondolkodnunk azon, hogy a populizmus megha
tározás nem azért lehetetlen-e (vagy majdnem lehetetlen), mert leírá
sából a priori kizártuk a politika logikájában rejlő racionalitás fogalmi
megragadását. Úgy vélem, hogy éppen ez a helyzet. Ha a populizmust
pusztán a „homályosság”, „pontatlanság”, „szellemi szegénység” fogal
maival írjuk le, jelenségként pusztán „átmenetinek”, folyamataiban
pedig „manipulatívnak” tekintjük és így tovább, akkor nincs mód
arra, hogy dijferentia specificáját pozitív értelemben meghatározzuk.
Az egész igyekezet, éppen ellenkezőleg, azt célozza, hogy ami egy po
litikai akcióban racionális és fogalmilag megragadható, azt külön
válasszuk dichotomikus ellenpárjától: az irracionálisként és meghatározhatatlanként elgondolt populizmustól. Mihelyt ezt az intellektuális
stratégiai döntést meghoztuk, mi sem természetesebb, mint hogy a „mi
a populizmus?” kérdést egy másikkal kell helyettesíteni: „milyen tár
sadalmi és idelógiai valóságra vonatkozik a populizmus?” Miután min
den belső racionalitásától megfosztottuk, az explanans már csak tel
jességgel külső lehet az explanand.umh.oz képest. Mivel azonban egy
kategória alkalmazása még mindig azt feltételezi, hogy létezik valami
lyen külső kapcsolat, amely az alkalmazást igazolja, a második kérdést
rendszerint egy harmadikkal helyettesítik: „milyen társadalmi valóság
nak vagy helyzetnek a kifejeződése a populizmus?” Ezen a ponton
a populizmust lényegében pusztán epifenomenális szintre utalják.
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Az ilyen megközelítés szerint semmi nincs a populista formában, ami
magyarázatot igényelne - fel sem merül a kérdés, „miért tudnak egyes
politikai alternatívák vagy célok csak populista eszközökkel kifeje
zésre jutni?”. Amiről beszélünk, az csak populizmus által kifejezett tár
sadalmi tartalom (osztály- vagy egyéb részérdekek), miközben homály
ban marad, miért van szükség erre a kifejezési formára. Ahhoz ha
sonló helyzetben vagyunk, mint amelyet Marx írt le a klasszikus politikai
gazdaságtan értékelméletéről, amelyik képes volt kimutatni, hogy
a munka az érték szubsztanciája, de nem tudta megmagyarázni, hogy ez
a szubsztancia miért az egyenértékek cseréjén ekform ájában fejeződik
ki. Ezen a ponton rendszerint meg kell elégednünk a fentebb bemu
tatott ízetlen alternatívával: vagy valamelyik történeti változatára szű
kítjük le a populizmust, vagy megkíséreljük általános meghatározását,
ami mindig szűknek fog bizonyulni. Az utóbbi esetben a szerzők
rendszerint a fentebb érzékeltetett önmegsemmisítő megoldáshoz
folyamodnak: egy sor nem igazán összefüggő mozgalmat sorolnak fel
„populizmus” címszó alatt anélkül, hogy bármit is elárulnának e cím
szó jelentéséről.
2. De az első lépés, amellyel eltávolodhatunk a populizmus diszkurzív
befeketítésétől, nem a leírásához használt fogalmak - „homályosság”,
„pontatlanság” és így tovább - megkérdőjelezése, hanem az, hogy szó
szerint értjük ezeket, elvetve az előítéleteket, amelyek elutasításukhoz
vezetnek. Vagyis ahelyett, hogy a „homályosságot” szembeállítanánk
a precíz intézményes meghatározottság magas szintjén működtetett,
érett politikai logikával, másféle és alapvetőbb kérdések sorát kell föl
tennünk magunknak: „a populista diskurzusok »homályossága« vajon
nem a társadalmi valóságból következik-e, amely bizonyos helyzetek
ben maga is homályos és meghatározatlan?” És ebben az esetben „nem
lehetséges-e, hogy a populizmus nem holmi otromba politikai és ideo
lógiai működés, hanem saját racionalitással rendelkező performatív
aktus - azaz a homályosság, bizonyos helyzetekben, helytálló politikai
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jelentések létrehozásának előfeltétele”? És végül, „vajon a populizmus
valóban olyan átmeneti mozzanat-e, amely a társadalmi aktorok éret
lenségének tudható be, és amelyet egy később állapot felül fog írni,
avagy inkább a politikai cselekvés állandó dimenziója, amely minden
politikai diskurzusban szükségképpen (bár különböző mértékben)
felbukkan, aláásva és bonyolítva az úgynevezett „érettebb” idelógiák
működését”? Lássunk egy példát:
A populizmus, mint mondják, „leegyszerűsíti” a politikai teret,
a különbségek és meghatározások komplex halmazát egy olyan éles
dichotómiával helyettesíti, amelynek pólusai szükségképpen elmosódóak. Például Perón tábornok 1945-ben nacionalista álláspontra he
lyezkedett, és azt állította, hogy az argentinoknak választaniuk kell
Braden (az amerikai nagykövet) és Perón között. Mint közismert,
ilyen megszemélyesített alternatíva más dichotómiát működtető dis
kurzusokban is megjelenik: nép kontra oligarchia, gürcölő tömegek
kontra kizsákmányolok és így tovább. Látható, hogy az ilyen
dichotómiák - mindazok, amelyek politikai-ideológiai határvonalat
hoznak létre - leegyszerűsítik a politikai teret (minden társadalmi
szingularitás a dichotómia egyik vagy másik pólusa köré csoportosul),
a két pólust jelölő kifejezések pedig szükségképpen pontatlanok
(máskülönben nem fednék le mindazokat a szingularitásokat, ame
lyek átcsoportosítására hivatottak). Ha viszont így áll a helyzet, akkor
az egyszerűsítés ilyetén logikája és bizonyos kifejezések pontatlansága
nem a politikai cselekvés alapvető feltétele-e? Csak ahol a politikát tel
jes egészében a közigazgatás helyettesítené, ahol az elkülönülő kü
lönbségek aprólékos, mérnöki kezelése teljesen fölöslegessé tenné az
antagonisztikus dichotómiákat, csak egy ilyen lehetetlen világban
lehetne kiküszöbölni a „pontatlanságot” és a „leegyszerűsítéseket”
a közszférából. Eszerint tehát a populizmus védjegye éppen a politikai
logika sajátos nyomatékosítása lenne, ami mint ilyen, a politikának
mint olyannak szükségszerű összetevője.
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A populizmus elvetésének másik módja, mint láttuk, az, hogy
„puszta retorikává” minősítik. Csakhogy, mint szintén kimutattuk,
a tropológiai mozzanat politikai identitásokat létesítő logikának is te
kinthető, és messze nem puszta dísze egy nem retorikus módszerek
kel is leírható társadalmi valóságnak. Vegyük a metafora esetét. Mint
tudjuk, a metafora helyettesítő viszonyt hoz létre két dolog között az
analógia elve alapján. Mármost az imént mondtam, hogy a különös
identitások vagy érdekek halmaza minden dichotóm struktúrában
hajlamos egyenértékű különbözések halmazaként a dichotómia vala
melyik pólusa köré csoportosulni. Például a „nép” különböző csoport
jai által elszenvedett bajokat egymással egyenértékűnek fogják tekin
teni, szemben az oligarchiával. Ez viszont azt jelenti, hogy az oligar
chikus hatalommal való szembenállásukban analóg viszonyba lépnek
egymással. Mi ez, ha nem metaforikus átcsoportosítás? Mondanom
sem kell, ezeknek az egyenértékűségeknek a feltördelése egy intézményesültebb diskurzus létrehozásának folyamatában másféle, ám
ugyancsak retorikai eszközöket használna. Az ilyen messze nem pusz
tán retorikus eszközök részét alkotják annak a logikának, amely min
den politikai tér létesítését és felbomlását irányítja.
Elmondhatjuk tehát, hogy az előrelépés sine qua nonja a populiz
mus megértése terén az, ha kimentjük abból a marginális helyzetből,
amelyet társadalomtudományok diskurzusában elfoglal - miután az
utóbbiak az elgondolhatatlan birodalmába száműzték, a teljes racio
nalitás státuszával felruházott politikai formák egyszerű ellentétévé
tették. Hangsúlyoznom kell, félreállítása csak azért volt lehetséges,
mert a populista mozgalmak megítélését kezdettől fogva az erkölcsi
elítélés erős felhangjai kísérték. A populizmust nem csupán lefokoz
ták: le is járatták. Elutasítása része volt egy normalitás, egy aszketikus
politikai univerzum diszkurzív létesítésének, amelyből ki kellett zárni
veszedelmes logikáját. Ebből a szempontból viszont a populizmust tá
madó stratégiák egy másik, tágabb vitába íródnak bele, a tizenkilen
cedik századi társadalomtudományok grande peurjébe: a „tömeglélek
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tanról” folyó eszmecserébe. Ezt a témánk szempontjából paradigmatikus vitát nem kis részben a normálist a kórostól elválasztó társa
dalmi határvonal létesítése és lebontása történetének is tekinthetjük.
Ebben a vitában alakították ki azokat a megkülönböztetéseket és
szembeállításokat, amelyek később az „aberráns” politikai jelenségek
- köztük a populizmus - megítélését szervező rácsként működtek.
Kiindulásképpen ezt a rácsot fogom szemügyre venni. Gustave Le Bon
A tömegek lélektana című klasszikus szövegének elemzésével kezdem,
amely ennek az intellektuális történetnek az epicentrumában helyez
kedik el.

LE BON: SZUGGESZTIÓ
ÉS TORZÍTOTT MEGJELENÍTÉS

Gustave Le Bon híres könyve, A tömegek lélektana1 szellemi válaszúton
helyezkedik el. Bizonyos értelemben szélsó'séges változata annak, aho
gyan a tizenkilencedik század a tömeglélektan új jelenségeit a patoló
gia birodalmába utalta; de ezeket a jelenségeket már nem esetleges
aberrációknak tekinti, amelyeknek az a sorsuk, hogy eltűnjenek:
a modem társadalom tartós jellegzetességeivé váltak. Emiatt aztán nem
lehet elutasítani és sommásan elítélni őket, hanem az új hatalmi tech
nológia tárgyaivá kell válniuk. „A tömegek hasonlítanak valamennyi
re a mesebeli sphynxhez: meg kell fejtenünk a rejtélyt, amit pszicho
lógiájuk elibúnk ad, vagy el kell rá szánni magunkat, hogy fölfalnak
bennünket.”2 E tudományos előrelépés megtétele érdekében Le Bon
a tömeglélektan addig ismert legrendszeresebb képét vázolta fel - amely
azonnali és tartós sikert aratott, és számos csodálója akadt (többek kö
zött Freud is). Elemzésének kulcsfogalma a „szuggesztió”, amelyre
még visszatérünk. Először azt vesszük szemügyre, hogyan működik
Le Bon szerint a szuggesztió a „képek, szavak és formák” szűkebb te
rületén, mert itt egy sor olyan témát érint, amelyeknek döntő szerep
jut könyvem második részében, a populizmus tárgyalásakor.
Le Bon szerint a hatás kulcsa, amelyet a szavak gyakorolnak a tömeg
kialakulására, azokban a képekben keresendő, amelyeket ezek a szavak
jelentésüktől tóbbé-kevésbé függetlenül felidéznek.
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A szavak hatalma az előhívott képekhez kapcsolódik, és merőben
független valódi jelentésüktől. Nem egyszer épp azoknak van legna
gyobb hatásuk, melyeknek értelme leghatározatlanabb. Ilyenek
például az ilyen kitételek: demokrácia, szocializmus, egyenlőség,
szabadság stb.; értelmük oly szétágazó, hogy vaskos kötetek nem
volnának elegendők megállapításukra. És mégis bizonyos, hogy
valóságos varázslatos hatalom fűződik e kurta szavakhoz, mintha
az összes problémák megfejtését hordoznák magukban. Mert össze
tevői a legkülönfélébb tudattalan vágyaknak és a reményeknek, hogy
megvalósulnak.3

Mai elméleti kifejezésekkel azt mondanánk, hogy Le Bon itt két jól is
mert jelenségre utal: jelölő és jelölt (Le Bon szavaival: a szavak és a ké
pek) kapcsolatának rögzítetlenségére és a túldetermináció folyama
tára, amelynek révén egy adott szó jelentések sokaságát gyűjti maga
köré. Le Bon számára azonban a képek ilyetén kapcsolódása a nyelv
nek mint olyannak nem lényegi összetevője, hanem inkább perver
ziója: a szavaknak van igazi jelentésük, és az nem egyeztethetető öszsze a tudattalan törekvések sokaságának szintézisével. Egész elemzé
sének ellenőrizetlen előfeltevése szerint erős határvonal választja el
azt, ami igazán a nyelv, a tömegnek tulajdonítható perverziójától.
A szavak és képek kapcsolódásának önkényessége oda vezet, hogy
kölcsönös illeszkedésük minden racionalitást kizár:
Az ész és érvek hasztalan küzdenek bizonyos szavak és formák ellen.
Áhítattal ejtik ki a tömegek előtt, s amikor kimondták, az arcok ün
nepélyes színt öltenek és a fejek helyeslőleg bólintanak. Sokan ter
mészeti erőknek vagy természetfölötti hatalmaknak tekintik őket.
A lelkekben nagyhatású és határozatlan képeket hívnak elő, és épp
ez a homályosság, mely őket beburkolja, növeli titokzatos ere
jüket. .. A képek előhívására nincs valamennyi szónak és formának
ereje; vannak olyanok, amelyek elavulnak és nem ébresztenek föl
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többé semmit a lelkekben. Ilyenkor üres hangokká válnak, és csak
az a hasznuk lesz, hogy azoknak, kik használják őket, nem kell gondolkozniok.4

Itt látjuk annak a magyarázatnak a korlátait, amelyet Le Bon szüksé
gesnek tart megadni: elmélete nem próbálja felderíteni (mint majd
Freudé) a szavak és képek kapcsolódását irányító belső logikát, pusz
tán csak leíija különbözését a tisztán denotatív jelölés értelmében el
gondolt racionalitástól.
A szavak és képek kapcsolata, teljesen önkényes lévén, korról korra
és országról országra változik:
Ha megfigyeljük valamelyik nyelvet, azt találjuk, hogy a szók, me
lyekből áll, az idők folyamán elég lassan változnak; ellenben szünte
len változnak a képek, mit fölidéznek és az értelem, mely hozzájuk
fűződik. [...] épp azoknak a szóknak népek szerint legváltozóbb
a jelentése, melyeket a tömegek használnak. Ilyenek például a de
mokrácia és szocializmus szavak.5

És Le Bon ezen a ponton, valóságos új Machiavelliként, tanácsot ad
a politikusoknak:
Az államférfiak egyik legfontosabb tevékenysége, hogy azokat a dol
gokat, melyeket a tömegek régi nevükön nem tűrnek, népszerű vagy
legalábbis semmitmondó nevekre kereszteljék. A szavak hatalma oly
nagy, hogy elég jól megválasztott szóval jelölni a leggyűlöltebb dol
gokat, hogy a tömegek elfogadják.6

Le Bon szerint világos összefüggés van e szó/kép dialektika és azoknak
az illúzióknak a kialakulása között, amelyek a tömeg diskurzusa léte
sítésének voltaképpeni terepeként szogálnak:
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Minthogy nekik [a tömegeknek] mindenáron illúziók kellenek, ösztönszerűleg, mint a rovarok fényhez, sereglenek a szónokok köré,
kik ezzel ellátják őket. A népek fejlődésének nagy mozgatója soha
sem az igazság volt, hanem a tévedés. Hogy a szocializmus olyan ha
talmas manapság, az az oka, hogy még eleven illúziót tartalmaz. [...]
A tömegek sohasem szomjúhozták az igazságot. A nekik nem tetsző
bizonyságok elől elfordulnak és inkább a tévedést istenítik, ha ez
őket elkápráztatja.7
Mivel a szavak „igazi jelentése” és az általuk felidézett képek között
nincs kapcsolat, létrehozásához retorikai eszközökre van szükség. Le
Bon szerint három ilyen eszköz van: az állítás, az ismétlés és a fertőzés.
A puszta, egyszerű állítás, menten minden következtetéstől és bizo
nyítástól, a legbiztosabb mód arra, hogy valamely gondolat a tömeg
elméjét megragadja. Minél határozottabb az állítás, minél inkább
meg van fosztva a bizonyosságnak és bizonyításnak látszatától, annál
nagyobb a tekintélye.8
Ami az ismétlést illeti, befolyása „onnan ered, hogy az ismételt dolog
a tudattalannak mélyen fekvő részeit teszi magáévá s előkészíti tet
teinek rugóit. Bizonyos idő múltán már nem tudjuk, hogy az ismé
telt állításnak mi az alapja, és határozottan hiszünk bennük.”9 Végül
a fertőzésről:
A tömegekben a gondolatok, érzelmek, emóciók, hiedelmek ragá
lyos befolyást érnek el, s az épp oly intenzív, mint a mikrobák befo
lyása. Ez a jelenség teljesen természetes, mint ezt a tömegben élő
állatoknál is megfigyelhetjük. [...] A tömeghez tartozó embereknél
minden lelki indulat roppant gyorsan átragad, s ez magyarázza meg
a pánikok villámgyorsaságát. Az agybeli rendellenességek épp úgy
ragadósak, mint a butaság. Tudjuk, hogy az őrültség mily gyakori az
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elmegyógyászoknál. Újabban megemlékeznek az őrültség formái
közt az agoraphobiáról, mely az emberről átragad az állatokra.10

Innen kezdve külön kell választanunk a tömeglélektan Le Bon által
felsorolt vonásainak leíró érvényességét azoktól a normatív ítéletektől,
amelyeket okfejtésében ezekkel a vonásokkal társít. A szavak és képek
kapcsolatának rögzítetlensége minden politikailag értelmes diszkurzív
művelet előfeltétele. Ebből a szempontból Le Bon észrevételei mélyen
szántóak és megvilágosítóak. Mit kezdjünk azonban a kifejezések igazi
jelentése és a hozzájuk esetlegesen kapcsolódó képek megkülönbözte
tésével? Ez a megkülönböztetés nagyjából a denotáció és a konnotáció
különbségének felel meg —amit a mai szemiológia egyre inkább két
ségbe von. Ahhoz, hogy egy az egyben megfelelés legyen jelölő és
jelölt között, a nyelvnek egy névjegyzék struktúrájával kellene rendel
keznie - ami ellentmond a Saussure által megfogalmazott nyelvészeti
alapelvnek, mely szerint a nyelvben nincsenek pozitív tényezők, ha
nem csak különbségek vannak. A nyelv két tengely, a paradigmatikus
(ezt Saussure asszociatívnak nevezte) és a szintagmatikus mentén
szerveződik. Ez azt jelenti, hogy az asszociatív mozzanatok rendszere
sen aláássák a tisztán denotatív jelentés puszta lehetőségét is. Lássuk
Saussure néhány példáját. A nyelv hajlamos arra, hogy formáit szabá
lyoknak rendelje alá. A latin „orator” szó alanyesetének az „oratoris”
birtokos eset, míg a „honos” alanyesetének a „honoris” birtokos eset
felel meg. A nyelvi formák szabályozásának tendenciája azonban oda
vezet, hogy minden alanyesetben „r”-re végződő szó „ris” végződést
kapjon birtokos esetben, úgyhogy a latin nyelv fejlődésének későbbi
szakaszában a „honosából „honor” lett. A nyelvtani formák szabályo
zásának ilyen asszociatív törvényszerűségei néhány esetben akár telje
sen új szavakat is létrehozhatnak. Ezt a szabályt nevezte Saussure
quatriéme proportionelle-nek: a réaction-nak melléknévként a réactionnaire felel meg, és analógiásan a répression a répressionnaire-1 eredmé
nyezi, holott ilyen szó eredetileg a franciában nem létezett.11
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Célunk szempontjából a legfontosabb az a körülmény, hogy ez az
asszociatív folyamat nem csupán a nyelvtan - Saussure elsősorban ezt
a szintet vizsgálta hanem a szemantika szintjén is működik. Ez a két
szint ténylegesen szüntelenül keresztezi egymást, és olyan asszociáció
kat eredményez, amelyek a legkülönfélébb irányokban terjedhetnek
tovább. Lényegében ez az a folyamat, amelyet a pszichoanalízis vizs
gál. Freudnak A Patkányemberről szóló tanulmányában például a „pat
kány” a „pénisz”-szel társítódik, mert a patkányok nemibetegségeket
terjesztenek. Ebben az esetben az asszociáció elsődlegesen a jelölt
szintjén működik. Más esetekben viszont eredetileg a szavak hasonló
ságán alapul (ezt nevezte Freud „verbális hídnak”): a „Ratten” néme
tül „részletfizetés”, így a pénz is bekerül a patkány-komplexusba;
a „Spielratten” továbbá szerencsejátékot jelent, a Patkányember apja
pedig kártyaadósságba keveredett, és ezáltal kapcsolatba került a komp
lexussal.12 Amint látható, teljesen másodlagos, hogy az asszociáció
a jelölő vagy a jelölt szintjén kezdődik-e: a következmény mindkét
esetben mindkét szinten megjelenik, és a jelölő/jelölt viszony elmoz
dulását eredményezi.
Minthogy így áll a dolog, egy kifejezés „igazi jelentését” (amely
szükségképpen változatlan kell legyen) nem lehet egyszerűen megkü
lönböztetni a konnotatívan hozzá társított képek sorozatától, hiszen
az asszociációs hálózatok magának a nyelv struktúrájának integráns
részét alkotják. Ez a kijelentés biztosan nem fosztja meg sajátos jelle
güktől azokat az asszociációkat, amelyekre Le Bon hivatkozik; de követ
kezik belőle, hogy ezt a sajátosságot olyan asszociációk tágabb kö
rének kontextusában kell elhelyezni, amelyek performativitásuk típu
sa szerint különböztethetők meg egymástól. A tévedés az, ha ezeket
az asszociációkat a nyelv perverzitásának állítjuk be, mondván, hogy az
igazi jelentés kizárólag szintagmatikus kombinációkat igényelne.
Ez akkor a legnyilvánvalóbb, ha megvizsgáljuk a három „retorikai
eszközt”, amelyek Le Bon szerint az igazi jelentés és a felidézett jelentés
kapcsolatát létrehozzák. Le Bon tézise mindhárom esetben csak akkor
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tartható fenn, ha jelentősen leegyszerűsítjük azt a performatív művele
tet, amelyet az eszköznek végre kell hajtania. Vegyük sorra. Állítás: Le
Bon szerint ez illegitim művelet, amelynek egyetlen funkciója a kijelen
tés és az azt alátámasztani hivatott érvelés közti kapcsolat megszakítása.
Szerinte olyasmit állítani, ami túlmegy a racionálisan igazolhatón, a ha
zugság egy formája lehet csupán. De így van-e? A társadalmi interakciót
olyan terepként kell felfognunk, ahol nem találkozunk megalapozatlan
állításokkal? Mi van akkor, ha egy állítás olyasminek a felismerésére
késztet, ami mindenki tapasztalatában jelen van, de nem formalizálható
a létező domináns társadalmi nyelveken? Egy ilyen állítást - amely, mint
Szent Pálnál, „a zsidóknak botránkozás, a görögöknek pedig bolondság”
- tekinthetünk: e pusztán hazugságnak, amiért összemérhetetlen a tár
sadalmi racionalitás létező formáival? Nyilvánvalóan nem. Állítani va
lamit bizonyítékok nélkül lehet egy olyan igazság felbukkanásának első
állomása, amely csak úgy állítható, hogy szakítunk-a létező diskurzusok
koherenciájával. Természetesen az az eset, amelyre Le Bon hivatkozik
- állítás bizonyítás nélkül, mint a hazugság egy módja - , nem lehetet
len, ám egyetlen eset csupán más lehetőségek sorozatában, amelyeket
ő tekintetbe sem vesz.
Ugyanezt mondhatjuk az ismétlésről. Le Bon néhány bevezető állí
tását ezzel kapcsolatban könnyű elfogadnunk - nevezetesen, hogy
a társadalmi szokások ismétlés révén jönnek létre, és hogy a szokás „a tu
dattalannak mélyen fekvő részeit teszi magáévá, s előkészíti tetteinek
rugóit”. Mondhatjuk, ebben az értelemben, hogy az ismétlés többféle
szerepet játszhat a társadalmi viszonyok alakításában: lehetővé teszi,
hogy egy közösség a próbálkozás és tévedés módszerével alkalmaz
kodjon környezetéhez; egy uralom alatt álló csoport, felismerve
ugyanazt az ellenséget az antagonisztikus tapasztalatok sokaságában,
saját identitására ébred; egy közösség rítusok, intézményes berendez
kedés, átfogó képek és szimbólumok révén tudatára ébred időbeli
folytonosságának; és így tovább. Ebben az értelemben az ismétlés
a társadalmi és erkölcsi élet feltétele. Ahogy Benjámin Franklin írta:
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„Végül is arra a következtetésre jutottam, hogy a pusztán spekulatív
meggyőződés, mely szerint érdekünkben áll tökéletesen erényesnek
lenni, nem elégséges a botlás megelőzéséhez; és hogy az ezzel ellenté
tes szokásokat kell megtörni, helyettük jókat tanulni és bevezetni, mi
előtt valamennyire is ráhagyatkozhatnánk magaviseletünk állandó és
egyenletes helyénvalóságára.”13 Le Bon azonban nem vizsgálja azok
nak a nyelvjátékoknak a sokaságát, amelyeket az ismétlés gyakorlata
lehetővé tesz, hanem csak egy elemet emel ki belőlük: szembenállá
sukat a racionális mérlegeléssel. Ne maradjon kétség: amit Le Bon ki
zárólagos dichotómiaként létrehoz, az nem a szokás általában, szem
ben a racionalitással, hanem a manipulációval létrehozott szokás,
szemben azzal, amely racionális döntések leülepedéséből jött létre.
Minthogy azonban a szokás racionalitása az egyetlen garanciája legiti
mitásának, nem marad más alternatívánk, mint a „racionális” és az
„irracionális” kategóriái. Ezért aztán:
A tömegeknél az alsóbbrendű, éppúgy, mint a magasabb következte
tések, asszociáción alapulnak; csakhogy a társított képzetek között
csak látszólagos analógiai és szukcesszív kapcsolatok vannak. [... ] Lát
szólagos kapcsolattal bíró, nem hasonló dolgok társítása, egyes esetek
elhamarkodott általánosítása a főbb jellemvonásai a tömegek gondol
kodásának. [...] A logikai következtetésláncolat a tömegnek teljesen
érthetetlen, ezért mondhatjuk, hogy nem gondolkoznak, illetve ha
misan gondolkoznak és következtetéssel nem befolyásolhatók.14

Világos tehát, hogyan strukturálódik Le Bon okfejtése: össze nem kap
csolt - azaz tisztán asszociatív —konnotációkat állít szembe a logikus
érvelés folyamatával. Ennek ereményeként nem marad semmi, amit
a tömeg sajátos gondolkodásmódjának tekinthetnénk: modus operandija
pusztán a szoros és szigorú értelemben felfogott racionalitás negatív
fonákja. Azt a lehetőséget, hogy az ismétlés valami összehasonlíthatóra
mutatna, amely az esetek sokaságában megjelenik - például több tár
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sadalmi réteg számára az a felismerés, hogy ugyanazt a kizsákmányo
lást tapasztalják - , egyáltalán nem veszi figyelembe.
Végül, a fertőzés. Le Bon szerint a fertőzés csak a kóros átvitel for
mája lehet. Magyarázata a „szuggerálhatóság” általános jelenségében
keresendő, amely abban az időben a tömeglélektani diskurzus minde
nütt jelen lévő Deus ex machínája volt. Azzal ellenben egyáltalán nem
foglalkoztak, hogy ez a befolyásolhatóság mivel magyarázható. Amint
Freud írja: „ellenállásom a későbbiekben még jobban megerősödött,
mert a szuggesztió, mely mindent megmagyaráz, egyedül csak önma
gát nem kívánja magyarázni”.15 Ebben az esetben is egy sor olyan kér
dés tehető fel, amely aláássa Le Bon véleményének dogmatikusságát.
Mi van akkor, például, ha a fertőzés nem betegség, hanem emberek
egy csoportjának olyan közös vonása fejeződik ki benne, amelyet ne
héz közvetlenül verbalizálni, és csak szimbolikus megjelenítés révén
juthat kifejezésre?
Mivel magyarázhatjuk, hogy Le Bon módszeresen leegyszerűsíti
azokat a lehetőséghorizontokat, amelyeket az általa elemzett kategó
riák megnyitnak? Miért ennyire egyoldalúak és elfogultak a magyará
zatai? Nem nehéz rájönni, hogy azért, mert gondolkodása a tömeg
lélektan korai korszakát uraló két döntő előfeltevésen nyugszik. Az első,
amint annak világosan ki kell derülnie az általam idézet szöveghelyek
ből, hogy a társadalmi szerveződés racionális formái és a tömegjelen
ségek közötti választóvonal nagyjában egybeesik a normálist a kórostól
elválasztó határvonallal. Ez az első feltevés aztán beágyazódik a máso
dikba, amely Le Bon esetében, de a tömeg viselkedését taglaló kora
beli irodalom túlnyomó részében is biztosan szerepet játszik: eszerint
racionalitás és irracionalitás különbsége nagyjából az egyén és a cso
port különbségével esik egybe. Az egyén társadalmilag lealacsonyodik,
ha egy csoport részévé válik. Le Bon szavaival:
Az egyén azáltal, hogy organizált tömegnek lett részévé, több fokkal
süllyedt le a civilizáció lépcsőjén. Izolálva talán művelt ember volt,
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a tömegben barbár, vagyis ösztöneinek engedelmeskedő. Megvan
benne a primitív lények önkéntelensége, vadsága, enthuziazmusa és
hősiessége. Annál könnyebben közelíti meg ezt az állapotot, minél
könnyebben befolyásoltatja magát a képek és szavak által —amelyek
a tömeget képező egyes egyénekre semmi hatással nincsenek és ra
gadtatja magát olyan cselekményekre, amelyek ellentétben vannak
az ő leghatározottabb érdekeivel és legismertebb szokásaival.16

Ezt jóval Le Bon előtt felismerték már. Serge Moscovici szavaival:
Ezt a jelenséget egyetemesen megerősíti a hagyomány. Szolón szerint
egy athéni ravasz róka, de több athéni egy birkanyáj. Nagy Frigyes
megbízott tábornokaiban mint egyénekben, de bolondként jelle
mezte őket, amikor összegyűltek a haditanácsban. És a rómaiaknak
köszönhetjük ezt a találó és egyetemes érvényű mondást: Senatores
omnes borii viri, senatus romanus mala bestia, azaz a szenátorok mind jó
emberek, a római szenátus gonosz bestia, 17

A 3. fejezetben felvázolandó eszmetörténet nagyrészt e két feltevés fo
kozatos elhagyásának története. Ez tette lehetővé a tömegtársadalom
problémáinak másféle, árnyaltabb megközelítését. Történetemet en
nek a szellemi átalakulásának a nullpontjánál fogom kezdeni —vagyis
annál a pillanatnál, amikor ez a két feltevés a legnyersebb és legkérlel
hetetlenebb módon fogalmazódott meg Hippolyte Taine művében.
Később ismertetem, hogyan nyitotta meg az utat a tömeg viselkedésé
nek új megértése felé a pszichiátriai elmélet átalakulása és az egyéni
„racionalitás” fokozatos átvitele a csoportra. (Maga Le Bon már bizo
nyos eltávolodást képvisel Taine dichotómiáitól.) E paradigmaváltás
tetőpontja Freud munkássága, amely határozottan szakított e két fel
tevéssel.

3
SZUGGESZTIÓ, UTÁNZÁS,
AZONOSULÁS

CSŐCSELÉK ÉS TÁRSADALMI
BOMLÁS
Emeljünk ki találomra néhány idézetet Taine-tól a tömegmozgó
sításról a francia forradalomban. (Találomra, mondom, mert alig van
olyan oldala A jelenkori Francziaország alakulásának, ahol ne ta
lálkoznánk hasonló leírással.) Az első idézet egy vidéki lázadás részt
vevőinek összetételére vonatkozik:
Láttuk már, mily nagy a dugárusok, sócsempészek, vadorzók, kó
borlók, koldusok, s a törvény által üldözöttek száma; egy esztendeig
tartó éhínség következtében roppant mértékben elszaporodnak.
Ezek képezik aztán a csoportosulásokat, s a lázadásokban, melyek
egymást követik, felhasználják az alkalmat zsebeik tömésére. „Caux
vidékén, egész Rouen, Roncherolles, Quévrevilly, Préaux, SaíntJacques határáig, s minden ezek közelében fekvő helyeken, fegyve
res rablók csoportjai törnek a házakra, s kivált a plébániákra, és min
dent, ami tetszésüket megnyeri, elrabolnak.” [...] A parasztok pedig
engednek a rablók hívásának; az ember gyorsan siklik előre a tolvajlás lejtőjén; s az, ki eddig félig-meddig becsületes volt, vigyázatlan
ság által, vagy akarata ellenére bonyolódik be valamely zendülésbe,

I. RÉSZ. A TÖMEGEK BEFEKETÍTÉSE

44

s a bünte[t]lenség vagy nyereség által kecsegtetve, utóbb önszántá
ból is oda csatlakozik. [...] Minden nagyobb felkelésben vannak
ilyen gonosztevők, foglalkozás nélküli emberek, a törvények ellensé
gei, vad és kétségbeesett csavargók, kik, mint a farkasok, mindenütt
megjelennek, hol zsákmányt szagolnak. Ők vezetői és irányítói
a magán- és nyilvános bosszúállásnak. [...] Ezentúl ezek az új vezé
rek: mert minden csoportosulásban az a legbátrabb, a legkevésbé
aggódó lelkiismeretű, ki a csőcselék élén jár és példát ad a rom bo
lásban. A példa ragályos: az emberek kiindultak, hogy kenyeret sze
rezzenek maguknak, de gyilkolással és gyújtogatással fejezik b ejára
tukat; s a féket vesztett vadság, a szükség által korlátolt zendüléshez
korlátlan erőszakoskodásait csatolja.1

A második idézet a tekintélymechanizmusok összeomlásáról szól, ami
a lázadásokat lehetővé tette:
Világos, hogy a társadalom felbomlásának közepette, s a kormány
zásnak csupán árnyéka mellett, egy invázió vitetik végbe, mely
a rémuralommal fogja végezni azt, mit erőszakkal kezdett, s mely, ha
sonlóan a normannok tizedik és tizenegyedik századi betöréséhez,
azzal végződik, hogy hódítással fog egy egész osztályt kisajátítani.
[...] És Versaillesben úgy mint Párizsban, s Párizsban úgy mint Versaillesben ezen dolgoznak az emberek, ezek előrelátás hiánya és túl
buzgóság, azok elvakultság és határozatlanság, ezek gyengeség, azok
erőszak által.2

E leírás néhány vonása közvetlenül látható. Taine nem ad képet a tár
sadalmi erők összecsapásáról, amelyek világos célokkal rendelkeznek,
és összeférhetetlenségük a kialakuló erőszak forrása lehet. Társadalmi
célok szerepelnek leírásában - „a szükség által korlátolt zendülés” - de
ezek erőtlen magyarázatai a társadalmi cselekvésnek. Felülkerekedik
rajtuk a „korlátlan erőszakoskodás”, amely a „csavargók”, „rablók” és
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„gonosztevők” tevékenységének eredménye - vagyis olyan erőké,
amelyek a társadalmi racionalitás minden fajtájától idegenek. Ugyan
így, annak, hogy a kormány képtelen kézben tartani a helyzetet,
alig van köze a monarchia objektív helyzetéhez a forradalom elő
estéjén, inkább „az előrelátás hiánya”, a „túlbuzgóság”, az „elvakultság” és a „határozatlanság” - vagyis szubjektív fogyatékosság - követ
kezményének mutatkozik. Taine egész leírása a francia társadalomról
egy társadalmi organizmust mutat, amelyet a széthullásához vezető
erők előtörése fenyeget. Lényeges azonban, hogy ezek az erők
nem rendelkeznek saját konzisztenciával; egyszerűen az elszabaduló
ösztönkésztetések következményei, amelyeket a társadalmi normák
rendszerint féken tartanak. Ha így van, mivel magyarázzuk e készte
tések természetét?3
Kezdetként gondoljuk el, milyen intellektuális eszközök álltak a tőmeglélektan rendelkezésére a téma vizsgálatához a tizenkilencedik
század utolsó harmadában. Susanna Barrows a következőképpen fog
lalja össze a helyzetet: „A hipnotizmus elméletéből kiindulva taglalták
a jellegzetes csoportérzékenységek mechanizmusait; a népszerű evo
lúciós tanok alapján alkották meg az emberi civilizáció hierarchiáját;
és az orvostudománytól vették kölcsön a kóros lelki működés mo
delljét és a tömeg viselkedésének legkifejezőbb metaforáit: a tömeg,
ahogyan a késő tizenkilencedik századi franciák ábrázolták, alkoholis
tákra vagy nőkre hasonlított.”4
Taine megközelítésében nem minden összetevő rendelkezik ugyan
akkora súllyal. A szuggesztió, amely középponti szerepet fog játszani
a későbbi elméletekben, nála nem játszik számottevő szerepet. Ezt
részben a kronológia magyarázza - a hipnotizmus még nem az a kö
zépponti téma, mint amikor majd Charcot érvényes tudományos gya
korlattá teszi - , részben pedig, mint Barrows éles szemmel rámutat,
Taine-nak abból a gondolatából következik, hogy a vezetők „nem ren
delkeztek különös képességekkel vagy karizmatikus erővel”, lévén,
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hogy „csak a társadalom eszelős »söpredéke« volt képes manipulálni
az összeverődött sokaságot”.5 Ettől eltekintve azonban a tömeg elmé
letének minden domináns vonása a legnyersebb formában jelen van
ebben a megközelítésben. A mentális fertőzés törvényéből követ
kezően a csőcseléket a lakosság leginkább bűnöző hajlamú része irá
nyítja. A tömeg cselekvésének elkerülhetetlen következménye az anarchia,
mert visszaesést jelent egy természeti állapotba, ahol a vadállati ösztö
nök kerekednek felül. Ez — darwini értelemben - olyasféle biológiai
hanyatlást feltételez, mint amit Jackson és Ribot „a bomlás mechaniz
musának” nevezett.6 Az alkoholizmus szoros kapcsolatban áll a töme
ges cselekvéssel. A lázadások rendszerint az alkoholos orgiák összes
változatával érnek véget.7
Taine megközelítése azonban nem csupán a tömeg viselkedésének
irracionális voltát hangsúlyozza. Megpróbálja azt is megmutatni, hogy
a társadalom testén belúl mely rétegek hajlamosak különösen arra,
hogy tömeggé degenerálódjanak. A kép, amelyet Taine ad a francia
történelemről, az egyre fokozódó hanyatlásé a közösséget szervező ha
gyományos intézmények felbomlása következtében. Ez a hanyatlás az
abszolutizmussal kezdődött, amely fáradhatatlan centralizációjával el
pusztította a francia társadalmi intézményeket hagyományosan struk
turáló összes közbülső testületet. A folyamatot utóbb felgyorsította
a felvilágosodás, amelynek a társadalom megújítására vonatkozó utó
pikus tervei hozzájárultak a társadalmi korlátozás minden elgondo
lását aláásó felforgató eszmék terjedéséhez. így amikor a forradalmi
folyamat elkezdődött, nem volt semmi, ami ésszerű korlátok között
tarthatta volna. A harmadik rend nem tudott az élére állni, és az irá
nyítás elég hamar a negyedik rend kezébe került —a városi csőcselék
kezébe, amely Taine szerint a forradalmi folyamat valóságos mozga
tója volt.
Ezen az általános hanyatláson belül bármelyik csoport tömeggé de
generálódhatott. Taine megelőlegezi azt, ami a tömegről szóló elmé
letek bevett igazsága lesz - nevezetesen, hogy a racionalitás az egyén
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sajátja, aki számos racionális vonását elveszíti, amikor a tömeg részé
vé válik. Taine előszeretettel hasonlítja a tömeg viselkedését az alacso
nyabb életformákhoz, például növényekhez és állatokhoz vagy a tár
sadalomszerveződés primitív formáihoz.8 A korabeli társadalomban
egyes csoportok esetében nagyobb a tömegfertőzés veszélye: az arisz
tokrácia kevésbé fogékony, mint a népi osztályok, és a nők és gyer
mekek is jobban ki vannak téve neki, mint a férfiak. A nők és a tömeg
viselkedésének összekapcsolása valójában nem csak Taine idioszinkráziás nézete; általános nézet volt akkoriban.9 Az az elgondolás rejlett
mögötte, hogy a biológiai evolúció folyamatában a férfiak jobban ki
fejlesztették mentális képességeiket, mint a nők (a nők koponyája
nem nagyobbodott meg annyira, mint a férfiaké, és agyműködésük is
jelentősen gyengébb). Emiatt a nők fogékonyabbak az elmebajra, és
kevésbé képesek ösztönkésztetéseik visszafogására. Minél magasabbra
hágott a tömeg okozta félelem a tizenkilencedik század vége felé, an
nál kevésbé volt hízelgő a nőkről alkotott kép: „A nőkről a tizenkilen
cedik században készült sok más leírásban is ez a nem testesít meg
mindent, ami fenyegető, lealacsonyító és alsóbb rendű. Kedvüket lelik
az erőszakban, mint az eszelősök; szüntelenül ösztöneikkel viaskod
nak, mint a gyermekek; vérszomjuk és nemi éhségük kielégíthetetlen,
mint a barbároké.”10
Az okfejtésnek ezen a pontján világosan látnunk kell, hogy a tömeg
viselkedéséről szóló egész diskurzus olyan mértékben függővé vált
a normális és a kóros között meghúzott határozott választóvonaltól,
hogy egyre inkább a szolgálólány szerepébe került az orvostudomány
nyal - különösen (de nem csak) a pszichiátriával - szemközt. Jaap van
Ginnekentől tudjuk, hogy a párizsi Bibliothéque Nationale több száz
akkoriban írt könyvet őriz, amelyek ezt az összefüggést igyekeznek
feldolgozni. A címek sokatmondóak - például ez, 1872-ből: Les
Hommes et les actes de l’insurrection de Paris devant la psychologie
morbide. Ennek a diskurzusnak, amellyel a következő részben fogok
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foglalkozni, Franciaországban a hipnotizmusról folyó vita állt a közép
pontjában, Olaszországban pedig a „született bűnöző Lombroso és
tanítványai által kidolgozott fogalma.

HIPNÓZIS ÉS KRIMINOLÓGIA 11
A tömeglélektan „tudományos” tárgyalásának epicentrumát a hip
nózisról folytatott vita alkotta, amely a tizenkilencedik század utolsó
évtizedében tört ki a Salpétriére és Nancy iskolái között. A vita hát
tere azonban komplex eszmetörténetet alkot, amelyben a végül el
fogadotton kívül sok más opció is felmerült a tömeg viselkedésének
kutatói számára. Már maga a választott kifejezés - tömeg - sem
volt mentes pejoratív felhangoktól. Amint Apfelbaum és McGuire
megjegyzik;
Az az igazság, hogy a tömeg fogalma lényegében az erőszakos és
destruktív magatartás eufemisztikus megfelelőjének tűnt. Megjegy
zendő, hogy a tömeg kifejezést akkoriban soha nem használták szo
cialista körökben, a szocialistákat nem annyira a tömegfertőzés, mint
inkább a kollektivizmus és a szolidaritás érdekelte... A tömeg dest
ruktív fogalmának elfogadását bőségesen bizonyítja az, hogy ez a két
szerző [Tarde és Le Bon] értékeléstől nem mentes szótárt használt
kutatása tárgyának leírásakor. A tömeg leírása egyfelől furcsán emlé
keztetett a kommünellenes vitairatok hangjára az 1 8 7 0-es évekből...
Ugyanakkor az utalás a hipnotikus szuggesztió metaforájára valójá
ban a tömegakciók résztvevőinek diszkvalifikálását jelentette,
ugyanis ekkorra a hipnotikus szuggesztió a pszichopatológiával ke
rült kapcsolatba.12

A tömeg pszichológusainak lényegében három lehetőségük volt arra,
hogy a tömegviselkedést tanulmányozva magnetizmusra hivatkozza
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nak.13 Az egyik Bergasse, Carra és Brissot spiritualista hagyománya,
akiknek „harmóniatársaságai” valamiféle félmisztikus anarchizmust
hoztak létre. A másik kettő a Salpétriére-ben Charcot által, illetve
a Nancyban Liébeault és Bemheim által képviselt megközelítés, és szá
munkra az ő vitájuk különösen érdekes. Charcot szerint a hipnotikus
jelenségeknek szigorúan lélektani alapjuk van:
A Charcot-iskola álláspontjára... leginkább néhány fő tényező hangsúlyozása jellemző, nevezetesen: (a) hogy hipnózis csak akkor kö
vetkezik be, ha néhány lélektani feltétel egyidejűleg adott; (b) hogy
a hipnotikus szomnambulizmus kialakulása kötött sorrendben há
rom megkülönböztethető szakaszt mutat - letargia, katalepszia és
szomnambulizmus; (c) visszavonhatatlanul a neuropathológiával áll
kapcsolatban; és (d) sajátos organikus oka van. A kóros állapotokkal
való kapcsolatot annyira létfontosságúnak tartották a hipnózis létre
jöttében, hogy azt hitték, csak kóroktani elemzés képes különbséget
tenni a hipnotikus állapot és a hisztéria között.14

A nancyi iskola álláspontja ezzel szemben inkább lélektani volt; ta
gadta, hogy szükségképpen kapcsolat lenne a patológia és a hipnotikus
szuggesztió között, és azt tartotta, hogy az utóbbit bárki normális álla
potban is megtapasztalhatja.
Mármost jellemző a tömegpszichológusok elméleti döntéseit irá
nyító értékválasztásra, hogy a csoportos magatartás rendelkezésre álló
modelljei közül a Charcot-iskola kategóriáit választották - éppen azo
kat, amelyek a patologikus dimenziót hangsúlyozzák. (Gyakran Bem
heim terminológiáját használják — inkább szuggesztióról beszélnek,
mint hipnózisról - , a fogalmi keretet azonban vitathatatlanul Charcot
hisztériamodellje adja. Továbbá, mint néhány szerző kimutatta, tö
megkutatóink ritkán hivatkoznak a lélektani iskolák vitáira, és felfe
dezéseiket hajlamosak úgy beállítani, mintha egy differenciálatlan
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egészről volna szó.) Ezzel a manőverrel teljessé vált a tömeges viselke
dés beszorítása a patologikus keretei közé:
Ebben áll a megjelenő tömegek diszkvalifikációja - a patologikus el
tévelyedésen alapuló modell szándékos megválasztásában. Azt, hogy
ezt a diszkvalifikációt olyan történelmi eseményekre kívánták al
kalmazni, mint a kommün, jól mutatja, hogy Tarde a szociális for
rongás három típusát különbözteti meg, és mindhárom, mint meg
tudjuk, leplezett epilepsziára emlékezteti. A típusok a következők:
(a) szociális konvulziók és/vagy polgárháború; (b) lelkesültség, úgy
mint kultusz, nemzet és vallás; (c) külső háború más nemzetek
ellen... Tekintve, hogy a tömegnek milyen ábrázolásai álltak rendel
kezésre ugyanebben az időben, ez a kiemelés rávilágít arra, hogy tu
datos választásról van s z ó . .. Szóltunk már arról, hogy a tömeglélek
tannal párhuzamosan nagy irodalma volt a szindikalizmusnak és
a pozitív kollektív viselkedésnek is, amely konstruktív képet adott a
tömegről, de olyan ideológiai nézőpontból, amelyet Tarde és Le Bon
nem osztott.15

A tizenkilencedik század végi szcientizmus Olaszországban más min
tát követett. Jóllehet a francia „hipnózis”-vita ott sem volt ismeretlen,
és fontos hatásai is voltak, a legnagyobb befolyást a darwinizmus gya
korolta Cesare Lombroso kriminológiai téziseivel kombinálva, akinek
L’Uomo deliquente című könyve 1876-ban jelent meg. Lombroso, a kli
nikai pszichiátria, majd később a bűnügyi antropológia professzora
a torinói egyetemen, katonaorvosként kezdte, az olasz hadseregbe be
sorozott újoncokon végzett méréseket azzal a céllal, hogy bűnöző haj
lamra utaló atavisztikus vonásokat találjon. Miután nagyszámú bű
nöző testméreteit - és különösen koponyaméreteit - gyűjtötte össze,
arra a következtetésre jutott, hogy bizonyos megkülönböztető fizikai
vonások együttese a bűnözési hajlam jele, és öröklés útján továbbadó
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dik. Azt állította, hogy „káros jellemvonások... hajlamosak visszaütésként újra felbukkanni, mint a fekete szín a birkáknál; az ember eseté
ben pedig a legrosszabb alkati vonások némelyike, amely esetenként
kimutatható okok nélkül felbukkan egy-egy családban, talán vissza
esés abba a vad állapotba, amelytől nem olyan sok nemzedék választ
el minket. Mintha valóban ezt a vélekedést ismerné el a közismert
mondás a család fekete bárányáról”.16 Lombroso később kiterjesztette
kutatásait a csőcselék bűnözésére politikai forrongások (különösen
a francia forradalom) idején, és nem meglepő, hogy legfőbb tekintély
ként Taine-re hivatkozott.
Az 1880-as évek elején a Lombroso ihlette pozitivista kriminológiai
iskola saját folyóiratot jelentetett meg Archivio dí Psichiatria, Antropologia Criminale e Scienze Penali címen, amelyet a La Scuola Positiva
n ála Giurisprudenza Civile e Penale követett. Az eszmecsere közép
pontjában a tömegben bűnözők büntetőjogi felelősségének kérdése
állt. Scipio Sighele, az iskola kimagasló fiatalabb képviselője La Fólia
deliquente című könyvében különbséget tett „született bűnözők”
- akik bandákba szerveződnek, és bűnös motivációjuknak antropoló
giai/biológiai gyökerei vannak - és „alkalmi bűnözők” között - aki
ket egy sor környezeti tényező késztet bűnök elkövetésére. Sighele
szerint a született bűnözőket a törvény teljes szigorával kell bün
tetni, míg az alkalmi bűnözők feleolyan szigorú büntetést érdemelnek.
A kettő megkülönböztetésének kritériuma pedig az kell legyen, hogy
elítélték-e már a bűnöst előzőleg. (Amint gyakran rámutattak, ez a kri
térium meglehetősen kétes: ugyanaz a személy több törvénysértést
pusztán környezeti okokból is elkövethet.17) Sighele, aki jól ismerte
a francia vitát, egészében kissé eklektikus magyarázatot ad a tömeges
viselkedés kialakulására. A klasszikus okokhoz - morális fertőzés,
társadalmi utánzás és hipnotikus szuggesztió - a primitív érzelmi
hajlamokat adja hozzá, és egy mennyiségi tényezőt, amelyet
a tömeges cselekvésben részt vevő személyek számából vezet le.
Sighele mentora, Enrico Ferri a bűnözők öt típusát különböztette
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meg: „született” bűnözőket, elmebetegeket, megrögzötteket, alkalmia
kat és szenvedélyeseket.
Ahogy az eszmecsere előrehaladt, egyre kérdésesebbé vált a Lombroso által megállapított összefüggés az anatómiai vonások és a bűnö
zési hajlam között. A L’Uomo deliquente egymást követő kiadásaiban
maga Lombroso is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonított a környe
zeti tényezőknek a tisztán biológiaiakhoz képest. A bűnügyi antropo
lógia első nemzetközi kongresszusán, amelyet 1885-ben Rómában
hívtak össze, lezajlott az olasz és a francia kriminológusok első össze
csapása, amelynek során az utóbbiak először tették kérdésessé az
előbbiek anatómiai-biológiai modelljét. Az ellentét még élesebb volt
az 1889-ben Párizsban megtartott második kongresszuson, ahol az
olaszok összes anatómiai bizonyítékára össztűz zúdult. 1890-től kezd
ve a tömeges viselkedés biológiai magyarázata már nyilvánvalóan de
fenzívában volt. Az olasz pozitivista iskola megtartott valamennyit
olaszországi pozícióiból, sőt a fasiszta korszak kezdetén némi diadalt
is aratott a büntető törvénykönyv reformja során, nemzetközi befolyá
sa azonban hanyatlott. Ez a hanyatlás részben annak tudható be, hogy
a tömeges viselkedés kutatásában a patológiás modell felbomlásából
új irányzatok alakultak ki.
E felbomlás döntő fejleményére abban az országban került sor, ahol
a tömeglélektan egész hagyománya kezdetét vette: Franciaországban.
A tizenkilencedik század utolsó évtizedében a Charcot és Bemheim
rivális pszichiátriai áramlatai közötti vita végleg eldőlt: a nancyi iskola
lett a győztes. Ennek következményei meglehetősen fontosak vizsgá
lódásunk szempontjából. Először is, az élettani modell összeomlása
felszámolta azt a patológiai alapot, amelyben a tömeglélektan hagyo
mányosan gyökerezett. Bármennyi újdonsággal - és akár veszéllyel járt is a tömegtársadalomba való átmenet, egyre világosabbá vált, hogy
ezeket nem lehet a tömeg korábbi elméleteit uraló patológiai megkö
zelítésből kezelni. A tömegtársadalom pozitív jellemzést igényel, nem
olyant, amit a társadalmi dezintegráció nyelve ural. De volt még vala
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mi más is, ami talán még fontosabb. A tömeglélektan, minden hiá
nyossága ellenére, érintette a társadalmi és politikai identitások felépí
tésének kulcsfontosságú vonatkozásait - amelyeket korábban nem ke
zeltek megfelelően. A szavak és a képek viszonya, az „érzelmi” fölénye
a „racionálissal” szemben, a mindenhatóság érzése, a szuggerálhatóság, a vezetőkkel való azonosulás stb. - mindezek nagyon is valóságos
vonásai a kollektív viselkedésnek. A tömeg elméletének legeredetibb
hozzájárulása a társadalmi tevékenység és társadalmi cselekvés megér
téséhez az volt, hogy ráirányította ezekre a figyelmet. De miért val
lottak végső soron kudarcot a tömeglélektan kutatói?. Az okot nem
nehéz megtalálni: antipopuláris ideológiai elfogultságuk miatt; mert
diskurzusuk keretéül erős és steril dichotómiák szolgáltak - egyén/tö
meg; racionális/irracionális; normális/kóros. Elég azonban némi hajlé
konyságot bevezetni ezekbe a merev szembeállításokba, hagyni, hogy
a pólusok kölcsönösen szennyezzék egymást - és egy egészen más ké
pet kapunk. Ebben az esetben ugyanis a tömeges viselkedés nem a tár
sadalmi aberrációk katalógusa lesz, hanem olyan folyamatoké, ame
lyek, más-más mértékben, a társadalmi-politikai lét bármely fajtáját
strukturálják. Arra volt szükség, hogy ezeket a fölfedezéseket egy
olyan átfogó politikaelméletbe illesszék bele, amely nem utalja őket az
aberráns, a marginális és az irracionális körébe. Radikális perspek
tívaváltásra volt szükség, hogy ez az áttörés lehetségessé váljon. Ezt
a Rubicont néhány évvel később Bécsben lépték át: Freud értésünkre
adta, hogy a pszichopatológia a normális psziché megértésének kul
csa. Álláspontját bizonyítandó, a tömeglélektan tanulmányozását nem
a Tame és Le Bon által leírt canaille-on* kezdte, hanem két jól szer
e z e tt csoporton: a hadseregen és az egyházon. Mielőtt azonban rá
térnénk Freudra, említenem kell néhány más fejleményt, amelyek
a freudi áttörést bizonyos értelemben lehetővé tették.

* csőcselék (francia)
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TARDE ÉS MCDOUGALL
A továbblépés a társadalom-lélektan komplexebb megközelítése felé
olyan mintát követett, amelynek meghatározó vonása volt (1) a cso
portok egyre differenciáltabb tipológiája; (2) a Le Bon-féle tömeg szá
mos vonásának átvitele tartósabb csoportokra, és újradefiniálása
e csoportokra alkalmazva; (3) számos olyan vonás átvitele a csoportra,
amelyről korábban azt tartották, hogy kizárólag az egyénhez tartozik
- miáltal kezdett elmosódni a korai csoportlélektant uraló erős cso
port/egyén szembeállítás. Míg az első két jellegzetesség főleg Gábriel
Tarde elméleti hozzájárulása volt, a harmadik William McDougall
munkáiban található meg.
Tarde szellemi pályafutása tünetértékűen jelzi ezt a perspektíva
váltást.18 Központi kategóriáját, az „utánzást”, kezdetben teljességgel
a „szuggesztió” fogalma uralta. Les lois de l’imitation című, 1890-ben
megjelent könyve szoros analógiát állapít meg az utánzás és a szomnambulizmus között. A vezér szerepe (a hipnózis megfelelője) dön
tően meghatározza az utánzás lehetőségét. Éles különbséget tesz in
venció, az újdonság bevezetése (a vezérnek megfelelő szerep) és az
utánzás között, ami a társadalmi reprodukciónak a tömegember szá
mára elérhető módja. A társadalmi kohéziót olyan imitatív törvények
hozzák létre, amelyek több szinten fejtik ki hatásukat, de mindig haj
lanak arra, hogy a racionális és kreatív mozzanatokat az alacsonyabb
rendűeknek és nem kreatívaknak rendeljék alá. A hiedelmek [croyancesj kognitív vonatkozásai például másodlagos szerepet játszanak
az érzelmiekkel [désirs] szemben, és az utánzás puszta lehetősége is az
alacsonyabb rendű mentális funkciók megerősítésén alapul a maga
sabb rendűek rovására. A tömeges viselkedés Tarde által adott leírása
pályafutásának ebben a szakaszában a korai tömegkutatók összes sibboletjét megismétli: a tömeg képtelen racionálisan gondolkodni (Henry
Foumial nyomán „spinális lénynek” nevezi); a vadakra és a nőkre
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hasonlít; és a kollektív gyülekezés minden fajtája szisztematikusan
lealacsonyít.
De Tarde már ebben a korai szakaszban bevezetett egy sor, későbbi
gondolatait megelőlegező különbségtételt. A továbbiakban két tanul
mányát fogjuk szemügyre venni. A korai, „Les foules et les sectes
criminelles” (A tömegek és a bűnbandák) című eredetileg 1893-ban
jelent meg; a második, „Le public et la foule” (A nyilvánosság és a tö
meg) című a L’Opinion et la foule (1901) című kötetben olvasható.19
Összevetésük segít érzékeltetni a Tarde által bevezetett megkülönböz
tetések egyre árnyaltabb mivoltát.
Az első tanulmányt az emberi csoportosulás formáinak megkülön
böztetésével kezdi, belső szerveződésük mértéke szerint. Az ugyan
azon az utcán sétálók, az ugyanabban a vonatfülkében ülők, vagy akik
szótlanul ugyanannál az asztalnál ülnek az étteremben, virtuális társa
dalmi csoportokat alkotnak, amelyek csak akkor válnak, ténylegessé,
ha egy váratlan esemény egyetlen érzelemben egyesíti őket (kisiklik
a vonat, robbanás történik az utcán, stb.). „Ezekben az esetekben az
egyesülésnek az az első foka jön létre, amit tömegnek nevezünk. Át
meneti fokozatok sorozatán át emelkedünk ebből a kezdetleges, átme
neti és amorf csoportosulástól addig a szervezett, hierarchikus, tartós
és szabályos tömegig, amelyet, a szó legtágabb értelmében, testületnek
nevezhetünk.”20 E két szélső pólus - a tömeg és a testület - egyike
sem képes teljesen érvényre jutni a másik rovására. Ez máris felkelti
a gyanúnkat, hogy Tarde nem annyira a társadalomszerveződés kü
lönböző típusait írja le, mint inkább különböző társadalmi logikákat,
amelyek a társadalom strukturálásában különféle mértékben mindig
jelen vannak. Egy közös vonása azonban van a tömegnek és a testület
nek: megalapozásukat egy vezér jelenléte adja. Tehát: „minden valódi
társulás közös és állandó vonása, hogy egy látható vagy leplezett ve
zető hozza létre és többé-kevésbé vezeti is; nagyon gyakran leplezett
a tömeg esetében, mindig nyilvánvaló és látható a testületek esetében.”21
Ennek a kritériumnak az alapján különbséget tehetünk aszerint, hogy
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a csoportot egyesítő 'uralkodó eszme milyen mértékben képes rá
nyomni bélyegét a csoportra: „Megállapíthatjuk, hogy az emberi tár
sulás formáit megkülönbözteti egymástól (1) az a mód, ahogyan ezer
közül egy gondolat vagy akarat az élre kerül, a gondolatok és akara
tok ehhez szükséges összeolvadásának feltételei; (2) a vezető gondo
latnak vagy akaratnak biztosított szabadság mértéke.”22 Az eszme
nyilvánvalóan nagyobb fokú'hegemóniával: rendelkezik a csoport fö
lött a testület, mint a tömeg esetében.
Tömeg és testület így egy olyan kontinuum szélső pontjai, amely
számos változatot és időleges csoportosítást lehetővé tesz. tömegese
mények azonban mindenképpen a tömegek és testületek kombinált
akciójának eredményei Az utóbbiak híján az előbbiek értelmes irá
nyítás nélkül maradnának, es nem jutnának tovább a csőcselék robba
násánál. Ha nem terjedhetnek tovább tömegszerű események révén,
a testületek társadalmi hatásai szükségképpen korlátozottak maradná
nak (gondoljunk csak a tizenkilencedik századi anarchista kísérle
tekre, amelyeket Tarde elég részletesen tárgyal). Célunkat szem előtt tart
va, kiemelném azokat a mechanizmusokat, amelyek révén egy testü
letből (Tarde kifejezésével: bűnös vagy nem bűnös szektából) származó
eszme továbbterjed. E terjedés feltétele, hogy előzetesen létrejöjjön az
■ideológiai terep $ amely helyet ad neki. Lényege „a lelkek felkészítése
társalgás vagy felolvasás, a klubok, kávéházak rendszeres látogatása
révén, amelyek a lassú utánzás hosszan tartó fertőzésével az új eszme
befogadását lehetővé tevő korábbi eszmék bélyegét nyomják rájuk”.23
Már az eszme terjedésének magzati szakaszában, két ember társulásá
ban is a szuggesztió megerősítésére van szükség: a pár egyik tagja [suggestionnaire] játssza az aktív, a másik [suggestionné] a passzív szerepet.
Itt be kell vezetnünk egy fontos megkülönböztetést: a szuggesztió
mechanizmusa néhány esetben megköveteli a két fél fizikai jelenlétét,
de hathat távolból is (ez utóbbi lehetőségből következik, mutat rá
Tarde, hogy nem kell eltúlozni a társadalmi szuggesztió és a hipnózis
kapcsolatát). A távolból ható szuggesztió által létrehozott csoport
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kohézió készteti arra Tarde-ot, hogy egy sor más megkülönböztetést
is bevezessen a csoport vezetését illetően. Az ősi csoportok a vezető
től „vasakaratot, sasszemet és erős hitet, erőteljes képzeletet és fékezhetetlen büszkeséget követeltek meg”. Ezek a vonások azonban elvál
nak egymástól, mihelyt a civilizáció, legalábbis ami a vezetést illeti, az
értelem vagy a képzelet többletét részesíti előnyben a differenciálatlan
erővel szemben. A tömeges cselekvés ezáltal kevésbé erőszakos és
traumatikus és könnyebben ellenőrizhető lesz. „A civilizáció hatására
a területek növekedése, a befolyásoltak sokasodása, a könyv és az
újság elterjedése következtében szerencsére folyamatosan növekednek
a másokra gyakorolt távoli hatások, és ez nem a legkisebb jótéte
ménye. .. oly sok baj kárpótlásaként.”24
A „Les fouies et les sectes criminelles” rövid áttekintéséből ezeket
a következtetéseket vonhatjuk le: (1) az utánzás mechanizmusai haj
lamosak az egész társadalmi spektrumra kiterjedő egyenértékű viszo
nyokat teremteni; (2) ami világossá teszi, hogy az utánzás emberi
adottság, amelyet a szuggerá\hatóság fogalmaival kell megragadnunk;
(3) ez a szuggerálhatóság azonban nem csupán a társadalmi jelensé
gek valamely korlátozott körében - a tömeges viselkedésben - figyel
hető meg, hanem minden (tág értelemben testületként felfogott) em
beri intézményben működik; (4) a civilizáció növekvő társadalmi dif
ferenciálódást idéz elő, és ez ja távolról gyakorolt befolyást növekvő
szerepéhez vezet. Ez,.se a szuggesztió központi szerepét, se a vezető/
vezetett kettős, alapvető struktúráját nem változtatja meg, de bo
nyolultabbá teszi mindkettő működését. Nyilvánvalóan távolodunk
Le Bon dualizmusának egyszerűségétől.
Tarde utánzás fogalma az 1890-es évek folyamán változik.25
A szuggesztió általam leírt két formája közül - kölcsönös szuggesztió
a csoport tagjai között, a vezetőt is beleértve, és a csoport tagjaira a ve
zető által gyakorolt egyoldalú szuggesztió - az előbbi kap egyre na
gyobb hangsúlyt. Mint láttuk, ez annak a következménye, amit Tarde
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a civilizációs fejlődés fő vonalának tekint: ja. közeledésé egy olyan tár
sadalomszerveződéshez, amelyben a távolból'gyakorolt hatás helyette
síti a közvetlen fizikai érintkezést. Amint Van Ginneken rámutat,
Tarde igen gyakran használja az „inter” előtagot: „interspirituális ,
„intermentális”, „interpszichológiai”. Ennek eredményeként az után
zást egyre kevésbé gondolja el a szuggesztió fogalmaival: „Míg a társa
dalmi befolyást egy összegyűlt csoportban nagyon is felfoghatjuk
a szuggesztió egy formájaként, a társadalmi befolyás szétszórt csoport
esetében szerinte jobban elgondolható az interakció formájaként.
A hangsúly fokozatos eltolódásával Tarde elszakadt a tömeglélektan
régi paradigmáitól, képessé vált elkerülni és meghaladni Le Bon kor
látozott megközelítését.”26
Ez az új megközelítés nyilvánvaló Tarde „Le public et la foule” című
1898-as tanulmányában. Kiindulásként megállapítja a tömeg és a nyil
vánosság különbségét: „A tömeg lélektana ki van dolgozva; most ki
kell dolgoznunk a nyilvánosság lélektanát, amelyet ebben az új érte
lemben mint tisztán spirituális kollektivitást fogunk fel, fizikailag kü) lönálló, kizárólag mentális kohéziót mutató személyek szóródása
ként.”27 A nyilvánosság ebben az értelemben ismeretlen volt az antik
vitásban és a középkorban, kialakulásának előfeltétele (a nyomtatás
kialakulása volt a tizenhatodik században. Az olvasók nyilvánossága
azonban eleinte korlátozott volt, a generalizáció és fragmentáció fo
lyamata csak a tizennyolcadik században kezdődött el - majd elmélyí
tette és megerősítette ja politikai újságírás .megjelenése a francia forra
dalom idején. Ám akkoriban a forradalmi nyilvánosság túlnyomórészt
párizsi volt; a huszadik századig, a közlekedés és a kommunikáció
gyors eszközeinek kialakulásáig kellett várni, hogy a ténylegesen nem
zeti, sőt nemzetközi közvélemény kialakulásának tanúi lehessünk.
Tarde szerint a tömeg —amely a családdal együtt a legrégebbi társadal
mi csoport — a múlthoz tartozik; társadalmunk jövője a nyilvános
ságban keresendő: „így alakult ki, három egymással kölcsönhatásban
álló találmány, a nyomda, a vasút és a távíró, a sajtó félelmetes hatalma,
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a tribunusok és prédikátorok hajdani közönségét oly hihetetlenül ki
tágító, csodálatos telefon együttes hatására. Nem tudok hát egyet
érteni Le Bon határozott állításával, hogy korunk »a tömegek kora«
lenne. A nyilvánosság vagy a nyilvánosságok kora, ami egészen más.”28
Tarde világosan meghatározza a nyilvánosság és a tömeg struktu
rális különbségeit. Több nyilvánossághoz tartozhatunk, de csak egy
tömeghez. E pluralitás következményeként a nyilvánosság „előrehala
dást jelent a tolerancia, ha nem a szkepszis terén”. És jóllehet a vissza
esések a nyilvánosságból a tömegbe rendkívül veszélyesek, eléggé ki
vételesen fordulnak elő, és „nem vizsgáltuk meg, vajon a nyilvá
nosságból létrejött tömeg kevésbé brutális-e, mint a nyilvánosság előtt
létezettek, az azonban nyilvánvaló, hogy két nyilvánosság szemben
állása, amelyek mindig készek határozatlan körvonalaik mentén öszszeolvadni, sokkal kevésbé fenyegeti a társadalmi békét, mint két
szemben álló tömeg összecsapása”.29 A nyilvánosság kevésbé van ki
téve természeti tényezők, illetve a rassz befolyásának.30 A publicista
befolyása a nyilvánosságra, jóllehet kevésbé intenzív, mint a vezető
befolyása egy adott pillanatban a tömegre, hosszú távon mélyebb és
tartósabb. Olyan diffúz érzésállapotokat fejez ki és kristályosít ké
pekké, amelyek korábban semmiféle diszkurzív megjelenítéssel nem
rendelkeztek:
Édouard Drummond szerint az antiszemitizmus felébresztéséhez
arra v0^ szükség, hogy mozgósító hatása egybeessen bizonyos lelkiállapot elterjedtségével a lakosság körében, minthogy azonban senki
sem juttatta hangosan kifejezésre ezt a lelkiállapotot, tisztán indivi
duális maradt, nem túlságosan intenzív, sőt kevésbé fertőző,
öntudatlan... Ismerek olyan francia vidékeket, ahol az emberek soha
jiem láttak még zsidót; ez nem akadályozza meg, hogy az antiszemi
tizmus virágozzék, mert az antiszemita újságokat olvassák.31
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A nyilvánosság kialakulása nem csupán hozzáad egy társadalmi enti
tást a korábban létezőkhöz, hanem megváltoztatja az utóbbiak közötti
kapcsolatokat irányító társadalmi logikát is. Minden korábbi - vallási,
gazdasági, esztétikai, politikai stb. - csoport saját sajtót akar, és lét
rehozza saját nyilvánosságát. Ezáltal azonban mélységesen megvál
toztatja saját identitását és viszonyát más csoportokhoz. A professzio
nális erdekek tiszta kifejeződését az ideális törekvések, érzelmek, el
méleti eszmék szintjén felfogott elkülönülések kifejeződése váltja fel.
„Az érdekek kifejezése [a sajtóban] [...] mindig leplezett vagy elméle
tekké és szenvedélyekké szublimált; az spiritualizálja és idealizálja
őket.”32 Hasonlóképpen, a politikai pártok sem a múlt stabil vonat
koztatási pontjai többé, hanem amint nyilvánossággá válnak, ideoló
giai befolyások sokasága szeli őket át meg át, ami néhány év leforgása
alatt osztódásokhoz és újraegyesülésekhez vezet. Hadd mutassak rá
világosan a társadalmi csoportok ilyetén átalakulásának a populizmus
elemzése szempontjából kucsfontosságú, legfőbb következményére:
miközben a tömeg, korábbi kutatói szerint, a társadalom racionális
szerveződéséhez szükséges differenciálódások eltörlését eredményezi,
továbbá az egyén felszívódását egy differenciálatlan sokaságban,
a|hx)mogenizációnak éz a logikája Tarde szerint nem csupán a tömeg,
hanem a nyilvánosság esetében is működik:
Mindazon különbségek ellenére, amelyekre rámutattunk, a tömeg
ben és a nyilvánosságban, a társadalmi fejlődés e két szélső pont
jában közös, hogy a különböző egyéneket integráló kötelék nem
harmonizációt eredményez sokféleségük, kölcsönösen előnyös sajátos
ságaik mentén, hanem tükröződést egymásban, összeolvadást vele
született vagy szerzett hasonlóságok mentén egy egyszerű és erőtel
jes egységbe - és mennyivel nagyobb erővel a nyilvánosságban, mint
a tömegben! - , eszme- és szenvedélyközösségbe, amely ráadásul
nem akadályozza meg az egyéni különbségek szabad játékát.33
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Mellőzöm Tarde hosszadalmas fejtegetését a tömeg különböző típu
sairól és ezeknek a nyilvánossággal összevethető vonásairól, mert
- bármennyire fontos - túlságosan eltérítene kitűzött célunktól. Tarde
egyetlen végső megkülönböztetése fontos számunkra: a szeretet és
a gyűlölet vezérelte tömegé. Itt ismét hangsúlyozni kell a különbséget
tömeg és nyilvánosság között: „Amit a feldühödött tömeg követel, az
egy vagy több fej. A nyilvánosság viselkedése azonban kevésbé primi
tív, hiszen ugyanolyan könnyen mozdul el a reformok vagy utópiák
eszménye, mint az osztrakizmosz, az üldözés és a kifosztás eszméje
irányába.” A gyűlölet azonban a nyilvánosság esetében is központi
szerepet játszik: „A gyűlölet új és nagy célpontját megtalálni a nyilvá
nosság számára még mindig a legbiztosabb módja annak, hogy valaki
az újságírás egyik fejedelmévé váljon.”34 Tarde végkövetkezte
tése azonban nem teljesen pesszimista. A nyilvánosság előnye nem
csak abban keresendő, hogy a szokást a divattal, a hagyományt az újí
tással helyettesíti; „az emberi társulás végeérhetetlen konfliktusokba
keveredő számtalan változatának tiszta és tartós elkülönülését is he
lyettesíti egy tökéletlen és változékony szegmentációval, amelynek
határvonalai elmosódnak a szakadatlan megújulás és kölcsönös átha
tás folyamatában”.35
Míg a tömeg korai kutatói a tömeg és az egyén mentális életét szem
beállították egymással, addig William McDougall különbséget tett
a tömeg és a jól szervezett csoport között - az előbbi csökkenti, az
utóbbi fokozza az egyéni teljesítményeket. Freud észrevétele szerint
McDougall éppoly kevéssé hízelgő képet fest a tömegről, mint ami
lyent a Le Bon-féle kutatók műveiben találhatunk. Hangsúlyozza a ho
mogenitás dimenzióját - az minden olyan tömegben megtalálható,
amely több egyének esetleges összeverődésénél. „Léteznie kell tehát
a mentális alkatok, érdekek és érzelmek bizonyos fokú hasonlóságá
nak a tömeget alkotó személyek között, a csoport bizonyos mértékű
mentális homogenitásának. És minél nagyobb fokú ez a mentális
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homogenitás az emberek valamely gyülekezetében, annál készebbek
lélektanilag tömeget alkotni, annál szembetűnőbbek és intenzívebbek
a kollektív élet megnyilvánulásai.”36
A tömeg kialakulásához az érzelmek felszítására és felfokozására
van szükség. McDougall tipikus példaként a pánikot említi, amely egy
csoportot magával ragad, ha fenyegető veszéllyel szembesül. Ugyan
annak az érzelemnek ezt a gyors elterjedését a tömegben McDougall
azzal magyarázza, amit a „közvetlen érzelmi indukció elvének” nevez:
„A primitív szimpatikus válaszon alapuló közvetlen érzelmi indukció
elve segít megértenünk azt a tényt, hogy egy emberekből (vagy álla
tokból) álló sokaság gyorsan páni félelem űzte tömeggé változhat át
olyan fenyegető tárgy hatására, amelyet csak az egyedek egy része ész
lel.”37 Hasonlóképpen, néhány, a tömegben kiemelkedő helyet elfog
laló, nem félő egyéd képes megfékezni a pánikot.
A közvetlen indukciónak ugyanez az elve magyarázza más érzel
mek terjedését is, ami hatalmas és ellenállhatatlan erő érzetét kelti
mindazokban, akik ezekben az érzelmekben osztoznak. Ez a tömeglélek két sajátosságával kapcsolatos:
Először, az egyén, amikor a tömeg részévé válik, bizonyos fokig el
veszti öntudatát, tudását önmagáról mint különálló személyiségről,
és ezzel együtt elvész valamennyi sajátosan személyes viszonyai tu
datából is; bizonyos mértékig elszemélytelenedik. Másodszor, és
szoros összefüggésben az előbbivel, csökken a személyes felelősségérzete: az egyén úgy érzi, hogy beburkolják, leárnyékolják és elso
dorják olyan erők, amelyek fölött nincs hatalma.38

A tömeg hatására csökken tagjainak átlagos intelligenciája, mégpedig
azért, mert a leggyengébb elmék határozzák meg azt a szintet, amely
nek mindenki alá kell vesse magát, és fokozódik tagjainak szuggerálhatósága. Az eredmény leírása már ismerős számunkra:
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A szervezetlen vagy egyszerű tömeg lélektani sajátosságait abban
foglalhatjuk össze, hogy mértéktelenül emocionális, impulzív, erő
szakos, állhatatlan, következetlen, határozatlan és cselekedeteiben
szélsőséges, csak a legdurvább érzelmekre és a legkevésbé kifino
mult érzésekre képes; rendkívül szuggerálható, döntéseiben meg
gondolatlan, elsietetten ítélkező, és csupán az okoskodás legegysze
rűbb és legtökéletlenebb változatára képes; könnyű befolyásolni és
irányítani, hiányos az öntudata, nincs önbecsülése és felelősségérzete, és könnyen magával ragadja tulajdon erejének tudata, ezért
hajlamos mindazokra a megnyilvánulásokra, amelyeket minden fe
lelőtlen és abszolút hatalomtól elvárhatunk.39

És így tovább.
A jól szervezett csoport esetében azonban egészen más a helyzet.
„Van... egy feltétel, amely egy ideiglenes és szervezetlen tömeg ma
gatartását magasabb szintre emelheti, nevezetesen egy világosan
meghatározott közös szándék jelenléte valamennyi tagjának elmé
jében.”40 Mielőtt sorra venném egy ilyen közös szándék strukturálisan
meghatározó vonásait, hadd említsem meg röviden, McDougall
szerint mi az öt előfeltétele annak, hogy a csoport tudata a szerve
zetlen tömeg szintje fölé emelkedjen.41 Az első, hogy a csoportnak
valamilyen mértékű időbeli folytonossággal kell rendelkeznie. A má
sodik, hogy a csoport tagjainak ki kellett „alakítaniuk valamilyen
adekvát eszmét a csoportról, annak természetéről, összetételéről, funk
ciójáról és képességeiről, és az egyének hozzá való viszonyáról”. A har
madik - bár ez nem létfontosságú - , hogy a más csoportokkal való
kölcsönhatás során a tagok kialakítottak valamilyen összehasonlító
képet a csoportról, amelyhez tartoznak. A negyedik „olyan hagyomá
nyok és szokások korpuszának létezése a csoport tagjainak elméjében,
amelyek meghatározzák viszonyukat egymáshoz és a csoporthoz mint
egészhez”. Végül az ötödik a csoport belső differenciálódásának és
szerveződésének léte, amely vagy a negyedik előfeltételben meghatá
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rozott hagyományon vagy szokáson alapul, vagy külső erő kényszeríti
rá a csoportra.
A jól szervezett csoport példájaként McDougall a japán hadsereget
hozza fel, az orosz-japán háború idején. Ez a fajta csoport egyesíti
a funkcionális differenciálódást, amelynek révén az egyén az egész ré
szeként látja magát, és a mérlegelés és döntés képességének átruhá
zását a csoport legjobb képességű tagjaira (a hadsereg esetében a főparancsnokra). A kollektív cselekvés legjobb tulajdonságainak ilyetén
egyesítése az egyéni mérlegeléssel és döntéssel a szervezett csoport
intellektuális és erkölcsi szintjét messze egyes tagjaié fölé emeli. íme
a vonatkozó szöveghely:
Ez minden emberi csoport hatékony megszervezésének lényegi jel
legzetessége; gondoskodik róla, hogy míg a kollektív cselekvés kö
zös célját mindenki akaija, a módok kiválasztása arra maradjon, aki
képességei és helyzete szerint a legalkalmasabb a mérlegelésre és
a döntésre; és gondoskodik a részek önkéntes cselekvésének össze
hangolásáról, hogy azok az így megválasztott módokon a közös cél
hoz vezessenek. Ezen a módon a jól szervezett csoport kollektív cse
lekvése, ahelyett hogy pusztán impulzív vagy ösztönös lenne, mint
az egyszerű tömegé, sokkal magasabb fokú intelligenciáról és erkölcsiségről tanúskodik, mint amilyennel a csoport átlagos tagja rendel
kezik: vagyis az egész átlagos tagjának szintje fölé emelkedik; sőt, az
érzelmi elragadtatás és a szervezett együttműködés okán még leg
magasabb szintű tagjaiénál is magasabbról.42

Végül szólnom kell arról, amit McDougall kollektív akaratnak nevez
- vagyis a csoport tagjainak elméjében élő (kollektív szándékról. Az álta
lános vagy kollektív akarat és az egyéni akaratok összessége látszólag
rousseau-i megkülönböztetéséből indul ki. Egy közös szándék nem
elegendő a kollektív akarathoz. Egy fehér emberekből álló tömeget
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hoz fel példának, amint az Egyesült Államok déli részén meglincsel
egy négert, aki állítólag valami bűnt követett el. Még ha a csoportot
uralja is egy közös akarat, hogy kegyetlen eltökéltséggel végre
hajtsák a kivégzést, ez még nem elég a kollektív akarathoz. Mi hiány
zik? Az azonosulás a csoportidentitás valamely nagy becsben tartott
képével. Hogyan jöhet ez létre? Itt az egyéni és a kollektív akarás
viszonyát kell tekintetbe vennünk McDougall szociálpszichológiá
jában. Az önazonosság érzése, amit „önszemlélő érzésnek” nevez,
szerinte kiterjeszthető
minden tárgyra, amellyel az én azonosul, amelyet az énhez tartozó
nak vagy a tágabb én részének tekint. Ez a kiterjesztés nagyrészt an
nak tudható be, hogy mások azonosítanak minket ezzel a tárggyal,
olyaténképpen, hogy mások minden olyan pillantása, viszonyulása
és cselekvése tárgyának érezzük magunkat, amelyek erre a tárgyra
irányulnak, és érzelmileg ugyanúgy ezek hatnak ránk, ahogy a sze
mélyesen ránk irányuló hasonló pillantások, viszonyulások és csele
kedetek. Azt is kimutatták, hogy az ilyen érzés tágabb és érzelmi
leg telítettebb lehet, mint a pusztán önszemlélő érzések, azáltal,
hogy összeolvad a tárgy iránti, mindentől függetlenül kialakuló
szeretettel.43

McDougall a hazafias és a zsoldoshadsereg összehasonlításával érzé
kelteti ezt. Elgondolásában középponti szerepe van annak, hogy nem
különböztethető meg szigorúan egymástól az önszemlélet és a cso
porttal való azonosulás, mert az önszemlélet már mindig egy szociali
zált én szemlélete, tehát előfeltételezi a tárgyak jelenlétét magában az
én felépítésében:
A fő különbség az önszemlélő érzés és a kifejlett csoportérzés között
az, hogy az utóbbi rendszerint tartalmazza a csoport iránti odaadás
elemét, a csoport és a többi tag kedvéért. Azaz a csoportérzés
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az önszemlélet és az altruista tendenciák olyan szintézise, amelynek
keretében kölcsönösen támogatják és megerősítik egymást: az erőtelies egoista impulzusok az én jólétének előmozdításánál magasabb
célok erdekében szublimálódnak.44

A fontos itt az, hogy McDougall szerint magát a csoport egységét az
azonosulás közös tárgya alapozza meg, amely az Egyenértékűség elve
alapján hozza létre a csoport tagjainak egységét. Már találkoztunk ha
sonlóval Tarde állítása esetében, amely szerint „az eszmék és szenve
délyek” homogenizáló „egyessége” - az egyenértékűség, amelyet ez
az egyesség létrehoz - működik nemcsak a tömeg, hanem a nyilvános
ság esetében is. Az egyenértékűségnek ez a fogalma - természetesen
McDougall és Tarde elméleteit messze meghaladó formában - döntő
fontosságú a populizmusnak abban az elgondolásában, amelyet
e könyv II. részében ajánlani fogok. Előbb azonban meg kell vizsgál
nunk Freud döntő hozzájárulását.

A FREUDI ÁTTÖRÉS
Freud Tömegpszichológiája. (1921) kétségtelenül a legradikálisabb áttö
rés a tömeglélektan addigi történetében - a számos megoldatlanság
dacára, jegyezzük meg mindjárt az elején, amelyek megakadályozták,
hogy felismerései teljes hatásukat kifejthessék. Freud azzal kezdi, hogy
az egyén és a társadalom lélektana közötti ellentét tüzetesebben meg
vizsgálva azért veszít élességéből, mert az egyén életében annak első
pillanatától fogva jelen van valaki más „mint példakép, mint tárgy,
mint segítő vagy ellenfél, az individuálpszichológia tehát eleve ... egy
szersmind szociálpszichológia is”.45 Freud azonban relativizálja
a szociális kötelék alkotó jellegét, amikor a következő bekezdésben
kifejti, hogy ezek a szülőkhöz, testvérekhez, szerelmi tárgyakhoz és
az orvoshoz fűződő szociális kötelékek „ellentétben állnak bizonyos
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egyéb, általunk »nárcisztikusnak« nevezett folyamatokkal, melyeknél
az ösztönkielégülés kivonódik egy másik személy befolyása alól”.46
Freud a szociális és nárcisztikus késztetések különbségére alapozza
a társadalom és az egyén lélektanának megkülönböztetését. Ennek,
mint látni fogjuk, fontos következményei vannak, Freud ugyanis arra
a következtetésre jut, hogy ez a két lélektan párhuzamosan fejlődött
ki, és a társadalmi kötelék más-más aspektusára alkalmazható: míg
a csoport rendes tagjai, már ami kölcsönös kötődésüket illeti, a társa
dalom-lélektan hatálya alá esnek, a nárcizmus (az egyén lélektanának
terepe) teljesen csak a csoport vezetőjére érvényes.47 Már az okfejtés
nek ezen a kezdeti pontján feltehetnénk azonban a kérdést, hogy ha
a késztetések kielégítése a nárcizmus esetében elmarad mások hatá
sára, akkor ez az „elmaradás” nem őrzi-e meg, éppen az elutasítás
révén, a másikra való vonatkozás nyomait, és nem marad-e ebben az
értelemben a társadalmi folyamat része.
Vissza fogunk térni erre a kérdésre. Először azonban rekonstruál
nunk kell nagy vonalakban Freud gondolatmenetét. Kijelenti, hogy
elődei társadalom-lélektana többet foglalkozott a tömeg részévé váló
egyén tapasztalatainak leírásával, mint a társadalmi kötés természeté
vel. A kötés természetének meghatározására irányuló erőfeszítések
végpontja a „szuggesztió” volt. Freud azt javasolja, hogy tegyük félre
a „szuggesztiót” mint olyan kifejezést, amely maga is magyarázatot
követel, és folyamodjunk a libidóhoz mint a társadalmi kötelék magya
rázatának kulcsfogalmához. A társadalmi kötelék eszerint libidinális
kötelék; mint ilyen, mindazzal összefügg, ami a „szerelmet” érinti.
A magját, természetesen, a nemi szerelem alkotja, a pszichoanalízis
azonban megmutatta, hogy nem helyes a nemi szerelmet elválasztani
„egyfelől az önszeretet, másfelől a szülői vagy a gyermeki szeretet,
a barátság és általában az emberszeretet, valamint a konkrét dolgok,
illetve az elvont eszmék iránti odaadás” formáitól. Jóllehet a készteté
sek a nemek közötti kapcsolatban a nemi egyesülésre törekszenek,
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„más viszonyok között azonban szexuális céljuk elfőj tódik vagy be
teljesülésében gátlódik, de mindezek mellett megtart annyit eredeti
lényegéből, hogy identitását jól felismerhetjük”.48 Következik ezután
az egyházban és a hadseregben működő libidinális kötések leírása,
amelyek egyfelől összekötik egymással ezeknek az intézményeknek
a tagjait, másfelől mindegyiküket összekötik a vezetővel, Krisztussal
vagy a főparancsnokkal; továbbá azoknak a bomlasztó folyamatoknak
a leírása, amelyeket ezeknek a vezető alakoknak a hirtelen eltűnése
előidéz.
Freud ezután a viszolygás vagy ellenségesség érzését tárgyalja,
amely minden szoros emberi kötelék velejárója, és csak az elfojtás
révén marad kívül az észlelés körén. Azokban az esetekben, amikor
ez az ellenséges érzés olyan emberekre irányul, akikkel szoros kap
csolatban vagyunk, ambivalens érzésekről beszélünk; ám amikor ide
genekre, akkor világosan fölfedezhetjük benne az önszeretet - a nárcizmus - kifejeződését. Az önszeretetet azonban korlátozza vagy
felfüggeszti a csoport kialakulása, amelynek során, Freud szavaival:
„Ameddig a tömegképződés tart, az egyének úgy viselkednek, mintha
egyformák volnának, eltűrik a másik különbözőségét, egyenlő
nek gondolják magukat a többivel, és nem taszítja őket egymástól
semmi. Elméleti megfontolásaink szerint a nárcizmus csak egy moz
zanatnak, a más személyekhez való libidinózus kötődéseknek kö
szönhetően képes ilyen mértékben korlátozódni. Az önszeretetet csak
az idegenszeretet, a tárgyak iránti szeretet képes korlátozni.”49 Ez
megköveteli a csoport tagjai között létrejövő érzelmi kötődés termé
szetének tanulmányozását, ehhez pedig közelebbről meg kell vizsgál
nunk a szerelem jelenségét. A csoportot összetartó emocionális köte
lékek nyilvánvalóan olyan szerelmi késztetések, amelyek eltérültek
eredeti céljuktól, és Freud szerint egy nagyon pontos mintát követ
nek: az azonosulásét.
Az azonosulás, Freud szerint, „a másik személy iránti kötődés leg
korábbi megnyilvánulási formája”,50 amely az Ödipusz-komplexus
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korai alakulásával áll kapcsolatban. Az azonosulásnak három fő for
mája van. Az első az azonosulás az apával. A második az azonosulás
a szerelem választott tárgyával. A harmadik, Freud szerint, egy „más
emberrel közös vonás hatására” jön létre, „ahol a másik ember nem
tárgya a szexuális ösztönnek. Minél jelentősebb ez a közös vonás, an
nál eredményesebb a részleges azonosulás, és ezáltal már egy új kö
telék kezdetének is tekinthető”.51 Ezt a harmadik típusú azonosulást
találjuk meg a csoport tagjainak kölcsönös kötődésében, és Freud
hozzáfűzi - ami döntő, habár problematikus
hogy a közös tulaj
donság, amely ennek az azonosulásak az alapja, „a vezérhez való kö
tődés lehet”.52 Hogyan kell a vezérhez való kötődést felfogni? Freud
ezt a kérdést a „szerelem” különböző formái felől közelíti meg. A sze
relem elsődleges formája a tárgyban lelt nemi kielégülés. A tárgyba
befektetett kathexis* azonban minden egyes kielégülés alkalmával
kimerül. A szükséglet periodikus megújulásának tudata vezet a sze
relemhez mint „szeretetteljes” érzéshez, amely a szenvedélymentes
időszakokban is a tárgyhoz kötődik. A gyermek szeretete szülei iránt,
miután az eredeti nemi késztetés elfojtása kialakult, ilyen „szeretettel
jes” természetű. Az egyén további életét ez az érzéki szerelem/
szeretet kettőség fogja uralni, amely vagy ugyanazt a tárgyat deter
minálja túl, vagy két pólusa két különböző tárgyba fektetődik be.
A befektetés a szerelem tárgyába azt jelenti, hogy a nárcisztikus libidó
kiárad a tárgyra. Ez különböző formákat ölthet, és különböző fokú
lehet, közös nevezője a tárgy idealizálása} amely ezáltal immunis lesz
a kritikára. így „a szerelmi választás néhány formájánál szembeszökő,
hogy a tárgy arra szolgál, hogy egy saját és el nem ért énideált helyet
tesítsen. Az ember olyanfajta tökélyekért szereti a másikat, melyek
után saját énje is igyekszik, és csak ezen a kerülő úton képes kielégí
teni nárcizmusát.”53
* A magyar pszichoanalitikus
dítják. (Cs. G.)

irodalomban

„tárgymegszállás”-nak

for
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Az okfejtésnek ezen a pontján Freud három különösen tömör be
kezdésben mérlegeli az alternatívákat, amelyeket az előző démarche
megnyitott. Amikor szerelmesek vagyunk, „az én egyre kevesebb
igényt támaszt, egyre jobban visszafogja magát, a tárgy pedig mind
nagyszerűbb és értékesebb lesz, végül teljesen birtokba veszi az én
önszeretetét, melynek az önfeláldozás természetes következménye
lesz. Azt mondhatnánk, a tárgy teljesen felemésztette az ént. Az egész
helyzetet így foglalhatjuk röviden össze: A tárgy az énideál helyére
lépett ”54 Mi a viszony tehát a szerelem és az azonosulás között? Freud
okfejtése itt kissé bizonytalanná válik, de éppen ez a bizonytalanság
teszi különösen tanulságossá. Azzal kezdi, hogy a különbség az azo
nosulás és a szerelem szélsőséges formái között - amelyeket „elra
gadtatásnak” és „alárendelődésnek” nevez - abban keresendő, hogy az
azonosulás esetében az én belsővé tette a tárgyat, miközben a szere
lemben „odaadja magát a tárgynak, azt legfontosabb alkotórészének
helyére téve”.55
Ezen a ponton azonban kezdődik a bizonytalankodás, mert ez a le
írás „olyan ábrázolás, mely nem létező dolgokat mutat nekünk. Öko
nomikusán szemlélve, itt semmiféle elszegényedésről vagy meggazda
godásról nincsen szó, úgy is leírhatjuk a szerelem extrém formáit,
hogy az én magába vetítette a tárgyat”.56 Freud megpróbálja tehát
ezt a megkülönböztetést áttolni egy másikba: míg az azonosulásban
a tárgy elveszett és belsővé vált az énben, amely „az elveszett tárgy
példaképének megfelelően” átalakítja magát, a szerelem esetében
az én a tárgy hiperkathexisét hozza létre a maga rovására. Ez a változat
azonban nem elégíti ki igazán Freudot, aki ezen a ponton felteszi
a döntő kérdést: „Biztos az vajon, hogy az azonosulás előfeltételezi a
tárgymegszállás feladását, nem jöhet vajon létre megtartott tárgy mel
lett is az identifikálódás?”57 És itt felbukkan egy másik alterna
tíva lehetősége, „mégpedig az, hogy vajon a tárgy odakerül-e az én vagy
az énideál helyére”.58
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Ezzel Freud okfejtésének tetőpontjához értünk. Következik a hip
nózis és a szerelem rövid összevetése, és a csoportképződés jellemzé
se az emberek között kialakuló egyenértékű kötődésekkel, amelyek
a vezér iránti közös szerelem (természetesen egy nemi késztetéseiben
gátolt szerelem) következményei. A társadalmi kötelék meghatározá
sa ebből az elemzésből következik: „Az ilyen elsődleges tömeg olyan
egyénekből áll, akik az énideáljuk helyére egy és ugyanazt a tárgyat állítot
ták, és ennek következtében énjükben azonosultak egymással. ”59 A továb
biak szempontjából két következtetést kell szem előtt tartanunk, ame
lyek ebből az elemzésből adódnak. Először, hogy Freud elemzését szi
gorúan véve az azonosulasra a vezetettek között, nem pedig köztük és
a vezető között kerül sor.i így az utóbbi el van zárva attól a lehetőség
től, hogy primus interpares legyen. Másodszor, hogy bármilyen azono
sulás alapja kizárólag csak a vezető iránti közös szerelem lehet. Freud
tekervényesen és kissé bizonytalanul kidolgozott megkülönböztetését
azonosulás és szerelem között szemlátomást feloldja a funkciók szi
gorú szétválasztása a társadalmi kötelék létesülésének folyamatában:
azonosulás a testvérek között, szerelem az apa iránt. Innen már könynyen lépünk tovább a horda mítoszához mint a társadalom létesüléséhez, egyén és társadalom lélektanának megkülönböztetéséhez
a nárcisztikus és szociális mentális aktusok elkülönítése által.
Mit gondoljunk erről a figyelemre méltó elméletsorról? Az egyik
lehetséges következtetés Mikkel Borch-Jacobsené.60 Nézete szerint
Freud messze van attól, hogy kritikailag közelítse meg a politikumot,
a társadalmi kötelék lényegének elidegenedését látva benne, a társa
dalmit a politikai mintájára fogja fel, úgy, mint aminek a létrejötte egy
szeretett főnök jelenlétét igényli. A társadalom eszerint homogén
massza, amelynek koherenciáját kizárólag a vezér jelenléte biztosítja.
Igaz, hogy Freud szerint a politikainak megalapozó szerepe van a tár
sadalmi kötelék kialakulásában. Az is igaz, hogy Freud nézetei a veze
tő iránti közös szerelemről, ami az egymással azonosulók közös voná
sa lenne, mintegy kiprovokálják Borch-Jacobsen olvasatát. Azt gondo
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lom azonban, hogy következtetése túlzó, mert a vezetőhöz fűződő vi
szony egyoldalú hangsúlyozása egyszerűen nem vesz tudomást Freud
szövegének azokról a helyeiről, ahol másféle társadalmi elrendezése
ket vet fel tényleges lehetőségként. Nem kérdőjelezi meg szükségkép
pen a politikai szerepét a társadalmi kötődés létrejöttében, de másféle
politikákra hivatkozik, és azok nem mindegyike jár a Borch-Jacobsen
által észrevett autoriter folyományokkal. Ha ezeknek az alternatív le
hetőségeknek az összes folyományát kibontjuk, akkor a társadalminak
sokkal összetettebb képét kapjuk, és a Tömegpszichológia elméleti
javaslatainak jelentései új színben tűnnek fel. Freud lényegében két
irányban igyekszik korlátozni saját modellje társadalmi érvényességét.
Elsőként ott vannak azok a szöveghelyek, ahol - a társadalmi egye
sülés alternatív formájaként - felveti azt a lehetőséget, hogy a társada
lom a szerveződés révén az egyén sajátosságait veszi fel. A csoport fent
idézett meghatározását, mely szerint olyan egyénekből áll, akik egy
tárgyat helyeznek az énideál helyébe, és énjeik közvetítésével kölcsö
nösen azonosulnak egymással, ez a fontos megszorítás előzi meg:
„összefoglalhatjuk a tömeg libidinózus szerkezetének képletét. Legin
kább azét a tömegét, amellyel eddig foglalkoztunk, tehát amelynek ve
zére van, és nem lévén nagyon »szervezett«, nem képes másodlagosan
egy egyén tulajdonságait megszerezni.”61 Freud vitatja McDougall né
zetét is, mely szerint a csoport intellektuális hátrányain azáltal lehe
tünk úrrá, hogy „az intellektuális feladatok ellátását elvesszük a cso
porttól, és tagjainak mint egyéneknek tartjuk fent”. Az alternatíva,
amire Freud gondol, sokkalta radikálisabb: „A feladat abban áll, hogy
a tömeg fölvegye azokat a vonásokat, amelyek a tömegképződés során
az egyénekben kihunytak.”62 Hogy Freud ezt szó szerint értette, és
nem pusztán analógiás értelemben, azt bizonyítja egy 1923-ban hoz
záfűzött lábjegyzetben Hans Kelsen bírálatának nyílt elutasítása, aki
a csoportnak tulajdonított ilyen szerveződést hiposztázisnak minősí
tette (mert olyan mentális működést tulajdonít a csoportnak, amely
csak az egyén sajátja).
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Miképpen fogjuk föl tehát a társadalmi egyesülés e két modelljének
szembenállását - a „szerveződésen” alapulóét, amelynek révén a tár
sadalom az egyén másodlagos sajátosságaira tesz szert, és a vezérhez
való libidinális kötődésen alapuló másikat? A csoport különböző faj
táira érvényesek? Vagy inkább olyan társadalmi logikák, amelyek eltérő
mértékben minden társadalmi csoport felépítésében szerepet játsza
nak? Azt hiszem, az utóbbi feltevés a helyes. Nézetem szerint a töké
letesen szervezett csoport és a tisztán nárcisztikus vezető egyszerűen
egy olyan kontinuum végsőkig redukált - vagyis lehetetlen - szélső
ségei, amelyen belül a két társadalmi logika különféle módokon illesz
kedik. Akkor tudom bizonyítani azonban, hogy Freud szövegének
ökonómiájában a „szerveződés” és a „nárcisztikus vezető” ezzel a stá
tusszal rendelkezik, ha szövegszerű példákkal szolgálok a két elv ilye
tén kombinációjára. Ez a következő feladatom.
Valójában nem nehéz feladat, mert Freud számos példával szolgál
az ilyen kombinációra. A sugallatos „Egy lépcsőfok az énben” című
fejezetben azt a furcsaságot tárgyalja, hogy a tömegben eltűnnek az
egyéni képességek, amit - megint csak - úgy értelmez, hogy „az egyén
feladja énideálját, és azt a vezérben megtestesülő tömegideálra cse
réli”. Nyomban hozzá kell azonban tennie ezt:
A csoda - legyen szabad magyarázólag hozzáfűznünk - nem minden
esetben ugyanakkora. Az én és az énideál elkülönülése nem min
den egyénben kifejezett, e kettő gyakran egybeesik, az én gyakran
megőrzi önmagával szembeni, nárcisztikus talajról fakadó elnézését.
A vezér választását ez a körülmény igen megkönnyíti. Elég, ha a ve
zérben erősen és tisztán kifejeződnek ezeknek az egyéneknek a tipi
kus vonásai, ha felkeltődik a nagy erő és a libidinózus szabadság
képzete, ez kedvez egy erőskezű főnök iránti vágynak, és a vezér
személyét egy olyan felsőbbrendű hatalommal ruházza fel, melyre az
egyébként lehet, hogy nem is vágyna.63
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Mint mond pontosan Freud ezzel az új magyarázattal? Egyszerűen azt,
hogy valahányszor az erős vezető iránti igény elébe megy az egyénnek,
azt akkor fogják csak elfogadni, ha olyan vonásait mutatja fel különö
sen szembetűnően, amelyek közösek benne és azokban, akiket vezet
nie kell. Más szavakkal: a vezetettek jelentős mértékben in pari maté
ria lesznek a vezetővel - vagyis az utóbbi primus inter pares lesz. Eb
ből a strukturális változatból három azonnali következmény adódik.
Először, hogy a „közös valami”, ami a csoport tagjai közötti azonosu
lást lehetővé teszi, nem lehet kizárólag a vezető iránti szerelem, hanem
néhány pozitív sajátosság, amely közös benne és a vezetettekben. Má
sodszor, az azonosulás nem csak az ének között jön létre, hiszen az én
és az énideál elkülönülése messze nem teljes. Ez azt jelenti, hogy
lehetséges lesz bizonyos mértékű azonosulás a vezetővel. A Tömeg
pszichológia „Kiegészítés”-ében Freud utal erre a lehetőségre, amikor
a hadsereget és a katolikus egyházat hasonlítja össze. Miközben a had
seregben nevetséges lenne az a katona, aki azonosul a főparancsnok
kal, az egyház többet követel a hívőtől, mint azonosulást a többi hívő
vel: „Krisztussal kell azonosuljon, és úgy kell szeretnie a többi keresztényt,
mint ahogy Krisztus szereti őt. Az egyház tehát a tömegképződés
által kialakult mindkét libidópozícióban teljességet követel. Az identifikálódásnak ott kell zajlania, ahol a tárgyválasztás történik, a tárgy
szerelemnek pedig ott kell létrejönnie, ahol az identifikálódás tör
tént.”64 Harmadszor, ha a vezető azért vezet, mert különösen szembe
tűnően mutat fel olyan vonásokat, amelyek a csoport minden tagjában
megvannak, akkor teljesen tiszta megvalósulásában sem lehet többéi
, despotikus, nárcisztikus uralkodó. Egyfelől, minthogy részesül a kö
zösség szubsztanciájából, amely az azonosulást lehetővé teszi, azonos
sága meghasad: ő az apa, ám egyúttal a fivérek egyike is. Másfelől,
minthogy joga az uralkodásra azon alapul, hogy a csoport tagjai felis
merik velük közös vonásai hangsúlyozott jelenlétét, a vezető jelentős
mértékben felelős a közösségnek. A vezetés szükséglete - strukturális
okokból, amelyeket Freud nem nagyon vizsgál, de amelyekre hama
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rosan visszatérünk - még fennállhat, ám ez a vezetés messze demok
ratikusabb, mint a nárcisztikus despota fogalmából adódó. Valójában
n e m járunk messze [konszenzusnak és kényszernek attól a sajátszerű
kombinációjától, amelyet Gramsci hegemóniának nevezett.
E gondolatmenet lezárásaként hangsúlyozni szeretném, hogy Freud
olyan világosan látja, mennyire nem lehet a csoportképződés folyama
tát a horda autoriter főnökének szerepére leszűkíteni, hogy a Tömeg
pszichológia hatodik fejezetének elején leltárszerűen felsorolja a többi
lehetséges szituációt és társadalmi kombinációt - valójában programszerű leírást nyújtva egy még feltáratlan és intellektuálisan meghódí
tandó területről. Érdemes in extenso idézni:
A tömegek morfológiáját illetően még sok vizsgálnivalónk van. f. ..]
Figyelmet kellene szentelnünk a különféle, spontán keletkező, töb
bé vagy kevésbé állandó összetételű tömegek vizsgálatának, keletke
zésük és szétesésük tanulmányozásának. Mindenekelőtt a vezérrel
rendelkező, illetve a vezér nélküli tömegek között lévő különböző
ségekkel kellene foglalkoznunk. Eltűnődhetnénk azon, vajon a ve
zérrel rendelkező tömeg-e a tökéletesebb, az eredetibb, hogy á vezér
rel nem rendelkező csoportban helyettesíthető-e a vezér egy esz
mével,- absztraktummal, mint ahogyan a vallásos tömegeket is egy
láthatatlan és bizonyíthatatlan léttel rendelkező „vezér” tartja egybe, és
vizsgálhatnánk azt is, hogy vajon létezik-e olyan hajlam vagy vágy,
mely £ sokaságot egyesítheti, illetve a vezér hiányát pótolhatja. Ezek
az elvont dolgok akár (egy másodlagos vezér személyében is megtes
tesülhetnek, és|a vezető és az eszme viszony! is mindenféle érdekes
és bonyolult dolgot eredményezhet. A vezér vagy a vezérlő eszme
lehet akár negatív is; bizonyos személy vagy intézmény elleni gyű
lölet is ugyanolyan egyesítő hatással bír, és ugyanolyan érzelmi kap
csolatokat hív elő, mint a pozitív függés. Sok egyéb dolog mellett
kérdéses az is, hogy vajon a főnök léte a tömeg lényege szempontjá
ból tényleg elengedhetetlen-e.65
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KÖVETKEZTETÉS: EGY KIINDULÓPONT FELÉ
Van-e olyan visszatérő motívum, amely Taine-tól Freudig a tömegtár
sadalomról való gondolkodás koherenciáját biztosítja? Úgy gondo
lom, hogy igen, és ez nem egyéb, mint a társadalmi homogenitás (vagy
egyöntetűség) és a társadalmi differenciálódás dualitásának egyre vilá
gosabb elméleti újragondolása. A folyamat kezdetén, amit a tömeges
viselkedés pozitív értékelése nullpontjának neveztünk, ez a dualitás
valójában dualizmus: Taine szerint a társadalom csak saját belső kohé
ziója rovására engedhet utat a homogenizáló erőknek. A feltételek kiegyenlítése csak minden hierarchia és differenciálódás lebontását - va
gyis a társadalmi rend összeomlását - jelentheti. Amint láttuk, a vér
fürdő, ami számára a francia forradalom volt, az abszolutizmus által
létrehozott egyformaságnak, az egyént az államhoz kötő minden köz
bülső testület kiküszöbölésének egyenes következményeként állt elő.
Számára a társadalmi homogenitás és mindenfajta társadalmi szerve
ződés lerombolása szinonimák voltak.
Ehhez a hajthatatlan kezdeti állásponthoz képest az általam el
mesélt történet egymást követő, arra irányuló erőfeszítések sorozata,
hogy a homogenizáló (vagy kiegyenlítő) társadalmi logikákat össze
egyeztessék egy életképes társadalom tényleges működésével. A homogenizálás/differenciálás dualitása fennmaradt, de egyre kevésbé volt
dualizmus jellegű. Először elmosódott a normális és a kóros éles
határvonala, és ezzel párhuzamosan a csoportra helyeződött át számos
olyan funkció, amelyeket korábban kizárólag az egyénhez tartozó
nak tekintettek. Le Bon a tömeget a közösség elkerülhetetlen részének
tekintette, és egyfajta manipulációs katekizmust hozott létre kordá
ban tartására. Tarde szerint a homogenizáció kiegyenlítő mozzanata
abban keresendő, amit ő „utánzásnak” nevezett - az alkotás vagy
invenció pillanatait rendszerint követő ismétlő gyakorlatban. A ki
egyenlítő mozzanat így nem más, mint a társadalmi szerkezet kötő
anyaga. Amint láttuk, még inkább így volt ez, amikor később bevezette
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a tömeg és a nyilvánosság megkülönböztetését: jóllehet a nyilvános
ság inkább összeegyeztethető a társadalom szabályos működésével,
mint a tömeg, mindkettő a hasonlóság homogenizáló logikáján alapul.
Ami McDougallt illeti, míg egyfelől élesen megkülönböztette a tö
meget a szervezett csoporttól, másfelől a tárggyal való közös azono
suláson alapuló „kollektív akarat” fogalmával a kiegyenlítés elvét a jól
szervezett csoport létrejöttének feltételeként vezette be. Differenciáló
dás és homogenitás, amelyek Taine számára ellenpólusok voltak,
itt már nem állnak szemben egymással. Ezzel már Freud elméleteinek
közelében járunk.
Freuddal a dualizmus utolsó maradványai is eltűnnek. Legfőbb
hozzájárulása az az intellektuális keret, amelyen belül most egy egysé
ges elméleti rácsból vezethetjük le mindazt, ami eddig egymással öszszemérhetetlen elvek heterogén halmazának látszott. Ha helyes az ol
vasatom, minden az azonosulás kulcsfogalma körül forog, a társadal
mi-politikai alternatívák pluralitásának magyarázata pedig az én és az
énideál jtávolságának mértékéből indul ki. Ha ez a távolság növekszik
(hogy miért, azt még meg kell kérdeznünk magunktól), akkor a Freud
által leírt központi szituációval van dolgunk: az egyenrangúak, azaz
a csoport tagjai közötti azonosulással és az énideál vezetőre ruházott
szerepével. Ebben az esetben a közösség rendjének alapozó elve
transzcendens lesz, a csoport tagjai közötti kiegyenlítő azonosulás pe
dig erősödik. Ha viszont az én és az énideál között kisebb a távolság,
akkor az általam korábban.leírt folyamat fog bekövetkezni: a vezető
a csoport tagjainak választott tárgya lesz, de részévé is válik a csoport
nak, mivel részt vesz a kölcsönös azonosulás átfogó folyamatában. Eb
ben az esetben a közösségi rend alapjának részleges immanenciája jön
létre. Végül, abban a képzeletbeli esetben (reductio ad absurdum), ami
kor az én és az énideál közötti rés teljesen bezárul, azzal a helyzettel
állnánk szemben, amelyet Freud elmélete is határesetként vett szám
ba: az egyén funkciói teljesen áttevődnének a közösségre. A totálisan
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megbékélt társadalom különféle mítoszainak - amelyek kivétel nélkül
a vezetés hiányát, azaz a politikai elhalását feltételezik - ez a vízió a
közös vonásuk.
Az alternatívák e rendszerének birtokában most már visszatér
hetünk a populizmus kérdésére. Elmélkedéseinket azoknak a diszkurzív stratégiáknak a felsorolásával kezdtük, amelyek révén a populizmust mint politikai jelenséget vagy elvetették, vagy lefokozták, de
mindenesetre sajátosságait soha nem gondolták el igazán úgy, mint
a politikai kötést létrehozó számos legitim módozat egyikéét. És
most már hangot adhatunk a gyanúnak, hogy a populizmus elvetése
nem teljesen független attól, amit én „a tömegek befeketítésének” ne
veztem. Mindkét esetben a marginalitás, átmenetiség, puszta retorika,
homályosság, manipuláció stb. vádpontjaival találkozunk. És egy má
sik gyanú is feltámad bennünk: hogy mindkettő elutasítása ugyan
azzal az előítélettel függ össze - nevezetesen a „tömeg” vagy a „nép”
által képviselt differenciálatlan közeg elvetésével a társadalmi struktu
ráltság és intézményesség nevében. Igaz, hogy a populista mozgósítás
ra nem jellemzőek a Taine által leírt tömegakciók teljesen formátlan
megnyilvánulásai, de ha továbblépünk innen a Le Bon, Tarde vagy
McDougall által leírt szervezettebb jelenségekig, akkor a populizmus
és a csoportos viselkedés különbségei jelentős mértékben csökken
nek. Freuddal aztán egy összetettebb és ígéretesebb megközelítéshez
jutunk, amelyben mindezeket a változatokat egy egységes elméleti
ráccsal magyarázható alternatíváknak tekinthetjük. Ez lesz a kiinduló
pontom a „populizmus” elméletének kidolgozásához könyvem máso
dik részében.
Két megjegyzés, mielőtt ennek nekilátnék. Az első, hogy Freud,
elméletének pszichoanalitikus beágyazottsága következtében, túl
nyomórészt genetikus nézőpontból vizsgálja tárgyát. Kategóriái en
nélfogva nyilvánvalóan stukturális átalakításra szorulnak, hogy társa
dalmi-politikai elemzésre alkalmas eszközök legyenek. A populizmus
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taglalásának kontextusában nem mélyedhetünk el ebben a feladatban,
de néhány minimális lépést megteszünk ebben az irányban a 4. feje
zet elején. Másodszor, jóllehet Freudot választom kiindulópontom
nak, könyvemet nem lehet „freudista” vállalkozásnak tekinteni. Szá
mos olyan témája van, amellyel Freud nem foglalkozott, és sok olyan
- célunk szempontjából fontos - útvonal, amelyen ő nem ment végig.
Vizsgálódásom ezért az intellektuális hagyomány pluralitására támasz
kodik. Remélem, hogy ez az intertextualitás nem teszi indokolatlanul
eklektikussá.

II. RÍSZ

A„NÉP"
KONSTRUÁLÁSA

A „NÉP" ÉS AZ ÜRESSÉG DISZKURZÍV
TERMELÉSE

NÉHÁNY ONTOLÓGIAI ÉSZREVÉTEL
Térjünk vissza egy pillanatra az 1. fejezet végéhez. Ott fölvetettem,
hogy a populizmus tárgyalásának egyik lehetséges módja lehetne, ha
készpénznek vennénk a ráragasztott pejoratív minősítések némelyi
két, majd kimutatnánk, hogy ezek a pejoratív konnotációk csak akkor
tarthatók fenn, ha elemzésünk kiindulópontjaként elfogadunk egy sor
meglehetősen kétes feltevést. A két pejoratív kijelentés, amelyekre hi
vatkoztam: (1) hogy a populizmus, célközönségét, diskurzusát és po
litikai követeléseit tekintve, egyaránt homályos és meghatározatlan;
(2) hogy a populizmus puszta retorika. Ezekkel két más lehetőséget
állítottam szembe: (1) hogy a homályosság és a meghatározatlanság
nem a társadalmi valóságról szóló diskurzus fogyatékossága, hanem
bizonyos körülmények között a társadalmi valóságba mint olyanba íródik
bele; (2) hogy aJretorika nem epifenomén egy önmagában elégséges
fogalmi struktúrához képest, mert egyetlen fogalmi struktúra sem te
het szert belső kohézióra anélkül, hogy retorikai eszközökhöz folya
modnék. Ha így áll a dolog, akkor az a következtetés adódik, hogy
a populizmus királyi út a politikai mint olyan ontológiai szerkezeté
nek megértése felé. Ez az, amit ebben a fejezetben megpróbálok bizo
nyítani. Mielőtt azonban elkezdeném, világossá kell tennem néhány
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olyan általánosabb ontológiai előfeltevést, amelyek elemzésemet ve
zérelni fogják. Előzetesen vizsgáltam ezeket a vonatkozásokat más
írásaimban,1 úgyhogy itt egyszerűen csak a főbb következtetéseket
foglalom össze, abban a mértékben, amennyire e könyv gondolatme
netéhez szükséges.
A fogalmak három csoportjának van központi jelentősége elméleti
megközelítésemben:
1. Diskurzus. A diskurzus az objektivitás mint olyan létrehozásának el
sődleges terepe. Diskurzus alatt, amint azt többször is megpróbáltam
világossá tenni, nem olyasmit értek, ami lényegében a beszéd és az írás
területére korlátozódik, hanem elemek bármely olyan komplexumát,
amelyben a relációknak van alkotó szerepük. Ez azt jelenti, hogy az
elemek nem rendelkeznek léttel a relációs komplexum előtt, hanem
általa létesülnek. A „reláció” és az „objektivitás” így szinonimák.
Saussure azt állította, hogy a nyelvet nem pozitív tényezők, hanem
különbségek alkotják - valami csak azáltal az, ami, hogy differenciá
lis viszonyban van valami mással. És ami a szoros értelemben vett
nyelvre igaz, igaz minden más jelölő (azaz objektív) elemre: egy cse
lekedet csak azáltal az, ami, hogy különbözik más lehetséges cseleke
detektől és más jelölő elemektől — szavaktól vagy cselekedetektől - ,
amelyek lehetnek egyidejűek vagy utólagosak. E jelölő elemek között
csak két reláció lehetséges: a kombináció és a helyettesítés. Miután
a koppenhágai és a prágai iskola radikalizálta a nyelvészeti formaliz
must, lehetségessé vált a fonikus és fogalmi szubsztanciába bele
feledkezett Saussure meghaladása, és alapvető felismerése összes on
tológiai következményének kidolgozása: nagyjában-egészében fel
hagytak minden tisztán regionális nyelvészeti hivatkozással.
Tekintettel a „reláció” centrális szerepére elemzésemben, világos, mi
ben különbözik elméleti horizontom más kortárs megközelítésektől.
Alain Badiou például a halmazelméletet látja egy fundamentális ontoló
gia terepének. Tekintve azonban, hogy a halmazelméletben a kiteijedés
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fogalma játszik középponti szerepet, a reláció kategóriája legfeljebb
marginális szerephez juthat benne. De a különféle holisztikus megköze
lítésekben is van valami, ami végső soron összeegyeztethetetlen az én
nézőpontommal. A funkcionalizmusnak például van egy relacionális
elgondolása a társadalmi egészről, de itt a relációk a funkció alá rendelőd
nek, és ezáltal teleologikusan visszaintegrálódnak egy strukturális egész
be, mely szükségképpen korábbi és több egy differenciális illeszkedés
adott voltánál. És még klasszikus strukturalista nézőpontból is, mint
amilyen Lévi-Straussé - és amelyből bizonyosan hiányzik a teleológia - ,
az egész egysége nem a különbségek játékában, hanem valami másban
jön létre, és ezt a mást az emberi elme kategóriái alkotják, amelyek min
den változatot az oppozíciók készlete által meghatározott elemi kombi
nációkra vezetnek vissza. Az én nézőpontomból a különbségek játékán
túl nincs semmi, nincs olyan alap, amely a priori kitüntetné az egész
egyes elemeit másokkal szemben. Bármilyen középponti szerephez jus
son egy elem, azt a különbségek játékának mint olyannak kell magya
ráznia. Hogyan? Ez elvezet a kategóriák második csoportjához.
2. Üres jelölők és hegemónia. Csak futólag mutatom be ezeket a kategó
riákat, mert többször is vissza kell majd térnünk rájuk ebben a feje
zetben. Az elméleti okfejtés részletesebb változata megtalálható „Why
Do Empty Signifiers Matter to Politics?” című írásomban.2 Kettős fel
adatunk a következő:
a) Lévén, hogy tisztán megkülönböztető identitásokkal van dol
gunk, valamiképpen meg kell határoznunk (azt az egészet* amelyen
belül ezek az identitások mint különbözők létrejönnek (ez a prob
léma nyilvánvalóan nem merülne fel, ha pozitív vagy külsődleges
viszonyban álló identitásokkal volna dolgunk).
b) Lévén, hogy nem feltételezünk semmiféle szükségszerű strukturá
lis középpontot, amely az a priori „végső meghatározás” képessé
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gével volna megáldva, olyan „központosító” hatással, amely képes
létrehozni egy kétes totalizáló horizontot, maguknak a különbségek
nek a kölcsönhatásából kell kiindulnunk. Hogyan lehetséges ez?

„Why Do Empty Signifiers Matter to Politics?” című írásom gondolatmenetét a következő lépések strukturálják: Először, ha tisztán diffe
renciális együttessel van dolgunk, totalitásának minden egyes jelölő
aktusban jelen kell lennie. A jelölésnek mint olyannak e totalitás
fogalmi megragadása a feltétele. Másodszor viszont, ahhoz, hogy ezt
a totalitást fogalmilag megragadjuk, a határait kell megragadnunk
- vagyis meg kell különböztetnünk valami m ástól Ez a más azonban
csak egy másik különbözés lehet, és mivel egy olyan totalitással van
dolgunk, amelyik minden különbséget magában foglal, ez a más kü
lönbség —az a külső valami, amely lehetővé teszi számunkra a totali
tás létrehozását —nem külső, hanem belső kell legyen az utóbbihoz
képest —azaz a totalizálás munkája nem végezhető el általa. Ennélfogva,
harmadszor, egy igazi külső létének egyetlen lehetősége az volna, ha
ez a külső nem egyszerűen csak egy újabb, semleges elem lenne, ha
nem egy kizárt elem, olyasmi, amit a totalitás kiűz magából, hogy ön
magát létrehozhassa (hogy egy politikai példával szolgáljak: egy társada
lom azáltal érzi át tulajdon kohézióját, hogy a lakosság egyik töredékét
démonizálja). Ez azonban egy újabb problémát idéz elő: a kizárt elem
mel szemközt minden más különbség egyenértékű, mégpedig a kizárt
identitás közös elvetéseben. (Emlékezzünk, ez a csoportképződés
Freud által előre látott egyik lehetősége: hogy a csoport tagjainak köl
csönös azonosulását előidéző vonás a valakire vagy valamire irányuló
közös gyűlölet.) Az egyenértékűség azonban pontosan az, ami aláássa
a különbséget, úgyhogy minden identitás a különbség- és egyenértéklogika ilyen feszültségében konstruálódik. Negyedszer, ez azt jelenti,
hogy a totalitás helyén csak ezt a feszültséget találjuk. Amit végül ka
punk, az egy meghiúsult totalitás, egy visszanyerhetetlen teltség helye.
Ez a totalitás egyszerre lehetetlen és szükségszerű tárgy. Lehetetlen,
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mert az egyenértékűség és különbség feszültsége végső soron leküzd
hetetlen; szükségszerű, mert valamiféle, mégoly Ikétes lezárulás nélkül
nem lenne jelölés és nem lenne identitás. Ötödször, azonban csak azt
bizonyítottuk, hogy nincs fogalmi módja a tárgy teljes meghatározásá
nak. A megjelenítés azonban tágabb, mint a fogalmi megragadás. Vál
tozatlanul szükség van arra, hogy ez a lehetetlen tárgy valahogy bejus
son a megjelenítés szférájába. A megjelenítés azonban csak a részleges
különbözések eszközével rendelkezik. Érvelésem szerint ezen a pon
ton fennáll a lehetősége annak, hogy egy különbség, anélkül hogy
megszűnne különös különbség lenni, képessé válik egy vele össze
mérhetetlen totalitás megjelenítésére. Ifest^ ezáltal kettéhasad arra
a különösségre, ami, és arra az egyetemesebb jelentésre, amelynek hor
dozója. Ezt a műveletet, amikor egy különösség egy vele összemérhe
tetlen egyetemes jelentést vesz magára, neveztem hegemóniának. És mivel
ez a megtestesült totalitás vagy egyetemesség, mint láttuk, lehetetlen
tárgy, a hegemonikus identitás az üres jelölők rendjébe tartozó valami
lesz, saját különössége egy elérhetetlen teltséget testesít meg. Mind
emellett világos kell legyen, hogy a totalitás kategonaja nem kiküszö
bölhető, de meghiúsult totalitásként horizontot es nem alapot alkot.
Ha a társadalmat egy határozott ontikus tartalom egyesítené - végső
soron a gazdaság, a nép szelleme, a rendszerszerű koherencia vagy
bármi más általi meghatározottság - , akkor a totalitás közvetlenül meg
jeleníthető volna szigorúan fogalmi szinten. Mivel nem ez a helyzet,
egy hegemonikus totalizáció radikális - vagyis a priori meg nem hatá
rozható - befektetést igényel, és bevonódást a jelölők olyan játékaiba,
amelyek nagyon különböznek a tisztán fogalmi megragadástól. Mint
látni fogjuk, az affektív dimenzió itt központi szerepet játszik.
3. Retorika. Valahányszor egy betű szerinti kifejezést egy képletes
sel helyettesítünk, retorikai elmozdulás jön létre. Hadd hívjam fel a fi
gyelmet a retorika egyik, a fent elmondottak szempontjából lényeges
vonatkozására. Cicero, a retorikai eszközök eredetén elmélkedve,3

II. RÉSZ. A „N ÉP" KONSTRUÁLÁSA

elképzelt egy kezdetleges társadalmi állapotot, amikor több megneve
zendő dolog létezett, mint amennyi szó rendelkezésre állt a nyelvben,
ezért elkerülhetetlen volt, hogy a szavakat több értelemben használ
ják, eltérítve őket eredeti, betű szerinti jelentésüktől. Cicero számára
természetesen a szavak e szűkössége pusztán empirikus hiányt kép
viselt. Képzeljük el azonban, hogy ez a hiány nem empirikus, hogy
egy olyan alkotó akadállyal kapcsolatos a nyelvben, amely a nyelv mű
ködésének feltételeként megköveteli, hogy megnevezzünk valamit,
ami lényegileg megnevezhetetlen. Ebben az esetben az eredeti nyelv
nem betű szerinti, hanem képletes volna, hiszen ha nem adnánk nevet
a megnevezhetetlennek, akkor egyáltalán nem is volna nyelv. A klaszszikus retorikában azt a képletes kifejezést, amelyet nem lehet betű
szerintivel helyettesíteni, katakhrészisznek nevezték (például amikor
egy szék lábáról beszélünk). Ezt a gondolatmenetet általánosíthatjuk,
ha tekintetbe vesszük, hogy a jelentés minden torzulása abban a szük
ségletben gyökerezik, hogy ki kell fejeznünk valamit, amit a betű
szerinti kifejezés egyszerűen nem hozna át. Ebben az értelemben
a katakhrészisz több mint partikuláris alakzat: a retorika mint olyan
közös nevezője. Itt kapcsolódik okfejtésem a hegemóniáról és az üres
jelölőkről szóló korábbi megjegyzésemhez: ha az üres jelölő abból
a szükségletből ered, hogy megnevezzünk egy tárgyat, amely egy
szerre lehetetlen és szükségszerű, a jelölés e nullpontjától kezdve,
mely mindazonáltal minden jelölési folyamat előfeltétele, a hegemo
nikus művelet minden ízében katakhresztikus lesz. Mint látni fogjuk,
„a nép” politikai konstruálása ez okból lényegileg katakhresztikus.
Noha sok mást is el kell majd még mondanunk a retorikáról ahhoz,
hogy feltárjuk „a nép” előállításában szerepet játszó diszkurzív esz
közöket, egyelőre félretehetjük ezt a kérdést. Van azonban még
egy pont, amelyet fókuszba kell hoznunk. Azt állítottam, hogy a hegemón relációban egy különös különbség veszi magára az őt megha
ladó totalitás megjelenítését. Ez világosan kijelöli egy különös alakzat,
a szinekdokhé (az egészet képviselő rész) középponti szerepét a kiasz-
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szikus retorikai arzenálban. És azt is sugallja, hogy a szinekdokhé nem
egyszerűen . egy retorikai eszköz a sok közül, amely taxonomikusan egyszerűen hozzáadódik a többi alakzathoz, mint amilyen a me
tafora és a metonímia, hanem ettől különböző ontológiai funkciója
van. Itt nem merülhetek bele e téma taglalásába, mert bár a retorikai
osztályozás általános megalapozását érinti, messze meghaladja e könyvkereteit. Legyen elég annyi, hogy a retorika osztályozásai a klasszikus
ontológia kategóriáinak voltak alárendelve, és hogy az utóbbiak meg
kérdőjelezése óhatatlanul fontos következményekkel jár az előbbi
elveire nézvést.
Most már minden szükséges előfeltétele adott a populizmus tárgya
lásának.

IGÉNYEK ÉS POPULÁRIS
IDENTITÁSOK
Meg kell hoznunk az első döntést. Mi legyen elemzésünk legkisebb
egysége? Minden azon múlik, milyen választ adunk erre a kérdésre.
Dönthetünk úgy, hogy a legkisebb egységnek a csoportot mint olyant
tekintjük, és ebben az esetben a populizmusban egy már megalakított
csoport mozgósításának ideológiáját vagy típusát fogjuk látni - vagyis
egy önmagától különböző társadalmi realitás kifejeződését
(epifenoménját); vagy tekinthetjük a populizmust a csoportegység
megalkotása egyik módozatának. Ha az első lehetőség mellett dön
tünk, nyomban szembesülünk az 1. fejezetben ismertetett valamennyi
kelepcével. Ha a másodikat választjuk - és szerintem ezt kell ten
nünk - , akkor el kell fogadnunk tényleges folyományait: „a nép” nem
olyan természetű, mint egy ideológiai kifejezés, hanem a társadalmi
cselekvők közötti tényleges viszony. Más szavakkal, a csoportegység
megalkotásának egyik módozata. Nyilvánvalóan nem az egyetlen mó
dozata. Más logikák is működnek a társadalmiban, a népitől eltérő iden
titástípusokat téve lehetővé. Ezért ha egy populista illeszkedési változat
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sajátosságáról akarunk fogalmat nyerni, a csoportnál kisebb egysé
geket kell elkülönítenünk, és a populizmus által létrehozott egység
jellegét kell meghatároznunk.
A legkisebb egység, amelyből ki fogunk indulni, a tarsadilmi
igény” kategóriája. Amint azt másutt kimutattam,4 az ..igény”
[demand] fogalma kétértelmű az angolban: jelenthet kívánságot, de
jelenthet követelést is (például: „magyarázatot igényel”). A jelentésnek
ez a kétértelműsége azonban hasznos célunk szempontjából, mert
a populizmus első meghatározó vonását a kívánságból a követelésbe
való átmenetben fogjuk megtalálni.
Hadd érzékeltessem egy példával, hogyan merülnek fel elszigetelt
igények, és hogyan kezdődik el illeszkedésük folyamata. Jóllehet
a példa kitalált, elég jól megfelel a harmadik világ országaiban széles
körben tapasztalt helyzetnek. Gondoljanak az elvándorló agrártöme
gekre, amelyek egy fejlődő iparváros külvárosi nyomornegyedeit né
pesítik be. Lakáshiány keletkezik, és az érintettek csoportja valamiféle
megoldást igényel a helyi hatóságoktól. Egy olyan igényről van itt szó,
amely eredetileg talán csak kívánság. Ha az igény kielégül, vége is
az ügynek; de ha nem, akkor az emberek esetleg elkezdenek ráébred
ni, hogy szomszédaiknak más, ugyancsak kielégítetlen igényeik van
nak - vízellátás, egészségügy, iskolázás és így tovább. Ha a helyzet egy
ideig változatlan marad, felhalmozódnak a kielégítetlen igények, és az
intézményrendszer egyre kevésbé lesz képes differenciálisán (azaz egy
mástól elszigetelten) magába olvasztani ezeket, ezért egyenértékűségi
viszony jön létre köztük. Ha külső tényezők nem lépnek közbe, könynyen az lehet az eredmény, hogy egyre szélesedő szakadék választja el
az intézményrendszert a néptől.
Amit itt látunk, az egy belső határvonal kialakulása, a helyi politi
kai spektrum kettéosztódása a kielégítetlen igények egyenértékűségi
láncolatának kialakulása következtében. Az igényekből követelések lesz
nek. Az olyan kielégített vagy kielégítetlen igényt, amely elszigetelt
marad, demokratikus igénynek5 fogjuk nevezni. Az olyan igények soka

4. A „N ÉP" ÉS AZ ÜRESSÉG D ISZKURZÍV TERMELÉSE

91

ságát, amelyek egyenértékűségi artikulációjuk révén kiterjedtebb tár
sadalmi szubjektivitást alakítanak ki, populáris igényeknek fogjuk ne
vezni - ezekkel kezdődik el, nagyon elemi szinten, a „nép” mint lehet
séges történelmi cselekvő létrehozása. Embrionális formájában ez
a populista konfiguráció. Már megvan a populizmus két világos elő
feltétele: (1) a „népet” a hatalomtól elválasztó belső határvonal kiala
kulása; és (2) az igények egyenértékűségi illeszkedése, ami a „nép”
megjelenését lehetővé teszi. Van egy harmadik előfeltétel, amely nem
igen merül fel mindaddig, míg a politikai mozgósítás el nem ér
egy magasabb szintet: hogy ezek a különféle igények - amelyeknek
egyenértékűsége mindeddig nem ment túl a szolidaritás bizonytalan
érzésén - a jelölés stabil rendszerévé egyesüljenek.
Ha egy pillanatig még a helyi szinten maradunk, jói láthatjuk, hogy
ezek az egyenértékűségek - amelyek nélkül nem létezhet populiz
mus - csak további lépések hatására szilárdulhatnak meg, akár az
egyenértékűségi láncolatok kiterjesztése, akár szimbolikus egyesítésük
révén. Vegyük példaként a George Rudé által leírt preindusztriális
éhséglázadásokat.6 Elemibb szinten „a példa ereje” - a tömegről szóló
elméletekben ez a fertőzésnek felel meg - hozhat létre kérészéletű
egyenértékűséget. A Párizs környéki 1775-ös éhséglázadásokban pél
dául „messze attól, hogy egyidejű kitörések lettek volna, amelyeket
egy központi helyről irányítanak, egy sor kisebb robbanás tört ki, nem
csupán helyi kezdeményezések nyomán, hanem a példa hatására is...
Magnyban például, a beszámolók szerint, a népet »a Pontoise-ban
[onnan 17 mérföldre] bekövetkezett lázadás izgatta fel«;
Villemomble-ban, Gonesse-től délre, a vevők által kínált alacsonyabb
árat azzal indokolták, »hogy a kenyér árát 2 sou-ban szabták meg Pá
rizsban, a gabonáét pedig 12 frankban Gonesse-ban«; és idézhetnénk
más eseteket is”.7 E korai lázadások eredménytelenségét, a forradalom
idején lezajlottakhoz képest, az magyarázza, hogy egyfelől egyenérté
kűségi láncolataik nem terjedtek ki más társadalmi szektorok igényei
re; és másfelől, nem léteztek olyan status quo-ellenes nemzeti diskur
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zusok, amelyekbe a parasztok újabb egyenértékűségi láncszemként
beleírhatták volna igényeiket. Rudé félreérthetetlenül fogalmaz:
Ez [a kudarc] a korai lázadók elszigeteltségének következménye,
akik [...] a hadsereg, az egyház, a kormány, a városi burzsoázia és
a tulajdonos parasztság egyesített ellenállásával találták szembe
magukat... Amellett - és ez a legfontosabb a „szabadság”, a nép
szuverenitás, az emberi jogok új eszméi, amelyek később az alsó és
középosztályokat felsorakoztatják a közös ellenséggel szemben, még
nem kezdtek elterjedni a városi és falusi szegények között... Az
egyetlen célpont a jómódú paraszt, a gabonakereskedő, a molnár
vagy a pék volt... Szó sem volt a kormány vagy a fennálló rend meg
döntéséről, új megoldások kereséséről vagy akár a sérelmek orvoslá
sáról politikai akció révén. Ez a tizennyolcadik századi éhséglázadás
hamisítatlan formában. Hasonló mozgalmak fognak kibontakozni
a forradalom idején, de azok nem fognak a spontaneitás és a poli
tikai ártatlanság ilyen mértékével rendelkezni.8
Kettős mintázattal találkozunk itt: egyfelől, minél kiterjedtebb az
egyenértékűségi láncolat, annál vegyesebb az azt alkotó láncszemek
természete: „A tömeg fellázadhat azért, mert éhes, vagy fél, hogy éhes
lesz, mert valami mély szociális sérelme van, mert az azonnali refor
mot vagy az ezeréves birodalmat követeli, vagy mert el akar pusztíta
ni egy ellenséget és ünnepelni egy »hőst«; de ritka, hogy ezek közül
bármelyik egyedül legyen az ok.”9 Másfelől, ha a konfliktus több mint
epizodikus, a benne részt vevő erők kénytelenek némelyik egyenérté
kű komponensnek olyan horgonyszerepet tulajdonítani, amely meg
különbözteti őket a többitől. Ebből a nézőpontból különbözteti meg
Rudé egy lázadás állítólagos indítékait és „azokat a mélyen fekvő indí
tékokat, hagyományos mítoszokat és vélekedéseket - ezeket a tömeg
lélektan művelői és a társadalomtudósok »fundamentális« vagy
»általánosított« vélekedéseknek nevezik - , amelyek nem csekély sze
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repet játszottak az ilyen zavargásokban”.10 Tárgyalja a „kiegyenlítő”
ösztönt, a főbenjáró újítások iránti ellenszenvet, az „igazságosság” azo
nosítását a királlyal mint népe védelmezőjével vagy „atyjával”, és egy
sor minduntalan visszatérő vallásos és millenarista motívumot. Mind
ezeknek világosan megkülönböztethető vonása, hogy szerepük külön
bözik a szóban forgó igények tényleges anyagi tartalmától - más
különben nem alapozhatnák meg és tehetnék tartalmassá ezeket az
igényeket. Például a „kiegyenlítő ösztön” kapcsán Rudé kijelenti:
Van egy hagyományos „kiegyenlítő ösztön”... amely arra készteti
a szegényt, hogy bizonyos elemi társadalmi igazságosságot követel
jen a gazdagok, les grands és a tekintéllyel rendelkezők rovására, le
gyenek azok kormányhivatalnokok, földesurak, kapitalisták vagy
középosztálybeli forradalmi vezetők. Ez az a közös alap, amelyen,
túl a vetélkedő pártok jelszavain, a militáns sans-culotte találkozik az
„Egyház és Király” lázadójával vagy az ezeréves birodalmat váró
paraszttal... A tömeg „kiegyenlítő ösztöne” egyforma könnyen állít
ható radikális és antiradikális ügyek szolgálatába.11

Rudé egyéb példái ugyanilyen beszédesek: a Gordon-felkelés idején
a tömeg nem annyira általában katolikusokat, mint inkább gazdag
katolikusokat támadott meg; az „Egyház és Király” zavargások idején
a nép Nápolyban nem pusztán azért támadt a jakobinusokra, mert azok
az ateista franciák szövetségesei voltak, hanem főként azért, mert hintón jártak; és a Vendée parasztjai azért lázadtak fel Párizs ellen,
mert jobban gyűlölték a gazdag várost, mint a helyi földesurat. A kö
vetkeztetés eltéveszthetetlen: ha ez a „kiegyenlítő ösztön” a legkülön
félébb társadalmi tartalmakkal lehet kapcsolatos, akkor önmagában
semmiféle tartalma nem lehet. Ez azt jelenti, hogy a képek, szavak stb,
amelyek révén felismerhető, amelyek az egymást követő konkrét tar
talmaknak az időbeli kontinuitás benyomását biztosítják, pontosan
úgy működnek, mint azok, amiket én üres jelölőknek neveztem.
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Ez jó kiindulópontul szolgál a populizmus megközelítéséhez.
Mindhárom strukturális dimenzió, amelyre kifejlett fogalmának ki
dolgozásához szükség van, in nuce jelen van azokban a helyi mozgósí
tásokban, amelyekre az imént hivatkoztam: az igények sokaságának;
egyesítese egy egyenértékűségi láncolatban; a társadalmat két táborra
osztó belső határvonal kialakulása; az egyenértékűségi láncolat meg
szilárdítása egy olyan népi identitás konstruálása révén, amely minő
ségileg több az egyenértékű láncszemek egyszerű összegénél. E fe
jezet hátralévő részét e három vonatkozás megvitatásának szentelem.
Az a populizmus-fogalom azonban, amelyhez e vizsgálódás végén el
jutunk, ideiglenes lesz csupán, mivel két - heurisztikusán szükséges leegyszerűsítő feltevésen alapul. Ezt a két feltevést az 5. fejezetben fo
gom kiküszöbölni. Majd csak akkor leszünk abban a helyzetben, hogy
a populizmus teljesen kifejlett fogalmát bemutassuk.

AZ EGYENÉRTÉKŰSÉGEK
KALANDJAI
Amikor a helyi lázadásokról áttérünk a populizmusra, szükségképpen
tágítanunk kell elemzésünk dimenzióit. A populizmus, klasszikus for
májában, olyan nagyobb közösséget feltételez, amelyben az egyenérték-logikák új, heterogénebb társadalmi csoportokat szelnek át.
Ez a bővülés ugyanakkor világosabban megmutatja e logikák néhány
olyan vonását, amelyeket a korlátozottabb mozgósítások inkább ellep
leztek.
Térjünk vissza a korábban említett különbségtételre demoratikus és
népi igények között. Az utóbbiakról tudunk már valamit: létrejöttük
igények sokaságának egyenértékűségét feltételezi. A demokratikus
igényekről azonban nagyon keveset mondtunk: csak annyit tudunk
róluk, hogy elszigeteltek maradnak. Elszigeteltek, de mitől? Csak az
egyenértékűségi folyamattól. Ugyanakkor elszigeteltségük nem
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monadikus, hiszen tudjuk, hogy az ilyen igény azért nem lép egyen
értékűségi viszonyba más igényekkel, mert kielégített igény (az 5. feje
zetben tárgyalni fogom az elszigeteltségnek egy másik típusát, amely
a lebegő jelölők státuszával kapcsolatos). Márpedig az olyan igény,
amelyet kielégítettek, nem marad elszigetelt; beíródik egy intézményi/
differenciális totalitásba. Két módon konstruálhatjuk tehát a társadalmit:
vagy egy különösség állítása révén - esetünkben ez az igények külö
nössége, amelyeknek egyetlen kapcsolata más különösségekkel diffe
renciális természetű (amint láttuk: nincsenek pozitív tényezők, csak
különbségek vannak); vagy a különösség részleges feladása révén, an
nak hangsúlyozásával, ami minden különösségben, egyenértékűként,
közös. A társadalmi konstruálásának második módozata, mint tudjuk,
egy antagonisztikus határvonal megvonását feltételezi; az első nem.
A társadalmi konstruálásának első módozatát társadalmi különbség
logikának, a másodikat pedig egyenérték-logikának neveztem. Nyilván
valóan adódik a következtetés, hogy a populizmus megjelenésének
egyik előfeltétele az egyenérték-logika terjedése a különbséglogika ro
vására. Ez sok tekintetben igaz, ám ha ennyiben maradnánk, az túl
olcsó győzelem lenne, mert azt feltételezné, hogy egyenérték és kü
lönbség egyszerűen nulla összegű, kölcsönösen kizáró viszonyban
állnak egymással. A dolog azonban sokkal bonyolultabb.
Ezen a ponton visszatérhetünk a diszkurzív totalizáció megvitatá
sára. Láthattuk, hogy nincs totalizáció kizárás nélkül, és hogy ez a ki
zárás feltételezi minden identitás kettéhasadását saját differenciális
természetére, amely más identitásokkal összeköti, illetve azoktól elvá
lasztja, és egyenértékű kapcsolódására a kizárt elemmel szemben az
összes többihez. Az a részleges totalizáció, amelyet a hegemonikus
kapcsolat létrehozni képes, nem küszöböli ki ezt a hasadást, hanem
éppen ellenkezőleg, a belőle adódó strukturális lehetőségekre tá
maszkodva kell működnie. Különbségnek és egyenértéknek így egy
másban kell tükröződnie. Hogyan lehetséges ez? Hadd hivatkozzam
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itt két ellentétes példára, hogy később elméleti következtetést vonhas
sak le belőlük.
Abban a társadalomban, amely végső horizontjaként a jóléti államot
állítja, csak a különbséglogikát fogják elfogadni a társadalmi konstruá
lásának legitim módozataként. Ebben a folytonosan terjeszkedő
rendszerként elgondolt társadalomban minden társadalmi szükségle
tet differenciálisán kell kielégíteni, és nincs alapja egy belső határ
vonal létrehozásának. Az ilyen társadalom, minthogy képtelen volna
megkülönböztetni magát bármi mástól, nem totalizálhatná magát,
nem alkothatna „népet”. Ténylegesen az történik azonban, hogy az
ilyen társadalom létrehozásának akadályaként azonosított körülmé
nyek - a magánvállalkozók mohósága, a bebetonozott érdekek és így
tovább - éppen híveit kényszerítik arra, hogy ellenségeket azonosítsa
nak, és ezáltal újra bevezessék a társadalmi megosztottság egyenértéklogikán alapuló diskurzusát. Ezen a módon a jóléti állam védelme kö
rül megalkotott kollektív szubjektumok jöhetnek létre. Ugyanez
mondható el a neoliberalizmusról: az is egy hasadásmentes társada
lom panáceájaként kínálja magát - azzal a különbséggel, hogy ebben
az esetben a trükköt nem az állam, hanem a piac hajtja végre. Az ered
mény ugyanaz: Margaret Thatcher egy bizonyos ponton „akadályokat”
észlelt, elkezdte a társadalombiztosítás parazitáit korholni, majd má
sokat is, és végül a társadalmi megosztottság egyik legagresszívabb
diskurzusánál kötött ki.
De az egyenérték-logika felől nézve is hasonló a helyzet. Az egyen
értékűségek gyengíthetik, de nem háziasíthatják a különbségeket.
Első soron világos, hogy az egyenértékűség nem igyekszik kiküszöbölni
a különbségeket. Kezdeti példánkban az egyenértékűség elsősorban
azért jött létre, mert egy sor különös társadalmi igény nem teljesült ha az igények különössége eltűnik, akkor az egyenértékűségnek sincs
alapja. így a különbség tovább működik az egyenértékűségen belül,
annak alapjaként és kapcsolatuk feszültségeként egyaránt. Hadd szol
gáljak egy példával. A francia forradalom alatt, és különösen ajakobi-
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nus korszakban, a „nép”, mint tudjuk, egyenértékűségi konstrukció
volt, és az egész korszak politikai dinamikája érthetetlen, ha nem az
egyenértékűségi láncolat egyetemessége és minden egyes láncszem
igényének különössége közötti feszültség keretében gondoljuk el.
Vegyük a munkások igényeit egy ilyen láncolatban.12 Az egész forra
dalmi korszakon áthúzódik - egyebek mellett - a munkások igényei
nek és a radikális népi demokrácia egyenértékűségi diskurzusának
feszültsége. Egyfelől a forradalom táborához tartozó munkások igényei
ellentmondásosan jelennek meg a hivatalos forradalmi diskurzusban:
ez utóbbi nem tehette meg, hogy egyszerűen ne vegyen tudomást ró
luk, ami a részleges elismerés és a részleges elnyomás zegzugos moz
gását eredményezte. Másfelől némi bizonytalankodás a munkások
akcióiban is fölfedezhető. Amíg a sans-culotte-ok - Hébert és társai ré
vén - ellenőrzésük alatt tartották a párizsi községtanácsot, addig
a munkások társadalmi igényeit nagy mértékben elismerték; 1794 áp
rilisában bekövetkezett bukásuk és a sans-culotte-ok „népi társaságai
nak” bezárása után azonban a kezdeti munkásszervezetek felbomlása
következett. Az év második felében a munkások tiltakozó mozgalmai újra
éledtek a bérmaximálási rendelet közzétételét követően; fontos szere
pük volt Robespierre, majd a községtanács bukásában, amelynek
tanácsosait „Foutu maximum!” kiáltásokat hallató ellenséges munkás
tömeg kísérte a vérpadig. Később azonban az új hatalom szabadjára
engedte a piac törvényeit; ez gyors inflációhoz és a bérek elértektelenedéséhez vezetett. Ezúttal, egy foglalkoztatási válság kellős közepén,
a társadalmi tiltakozás az éhséglázadások hagyományosabb formáját
öltötte. Ez a bonyolult történet azt mutatja, hogy egyenérték és
különbség feszültsége a forradalmi korszak egyetlen szakaszában sem
szűnt meg igazán. Azok, akik ellenőrzésük alatt tartották az államot,
nem adták meg magukat a munkások igényeinek, de azt sem tehették
meg, hogy ne vegyenek róluk tudomást; a munkások pedig a maguk
részéről egyetlen pillanatban sem voltak képesek odáig vinni autonó
miájukat, hogy elhagyják a forradalom táborát. Egyetlen pillanatban
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sem merült fel annak a lehetősége, hogy megnyissák a független osz
tályharc új fejezetét, amint azt Dániel Guérin egy mára hitelét vesztett
könyvben állította.13
De hova jutottunk mindezzel? Megmutattam, hogy az egyenérték
és a különbség végső soron összeegyeztethetetlenek egymással; mind
azonáltal szükségük van egymásra a társadalmi konstruálásának (szük
ségszerű feltételeként. A társadalmi nem egyéb, mint ennek a megszüntethetetlen feszültségnek a helye. Mit mondhatunk ebben az eset
ben a populizmusról? Milyen értelemben lehet sajátos vonása az
egyenértékűségi mozzanat kitüntetettsége, ha a két logika végső szét
választása nem lehetséges? És főként, mint jelenthet a „kitüntetettség”
ebben az összefüggésben? Közelítsük meg óvatosan a kérdést. Amit
totalizációról, hegemóniáról és üres jelölőkről mondtam, kulcsot ad
a rejtvény megfejtéséhez. Egyfelől, minden társadalmi (azaz diszkurzív)
identitás különbség és egyenértékűség metszéspontjában létesül - ép
pen úgy, ahogyan a nyelvi identitások egyszerre helyei a kombináció
szintagmatikus és a helyettesítés paradigmatikus kapcsolatainak. Más
felől viszont, van a társadalmiban egy lényegi egyenetlenség, hiszen,
mint láttuk, a totalizáció megköveteli, hogy egy differenciális elem
vállalja egy lehetetlen egész képviseletéti (A Solidamosc szimbólumai
például nem korlátozódtak a gdanski munkások egy csoportjának kü
lönös igényeire, hanem az elnyomó rendszerrel szembeni szélesebb
népi tábort jelöltek.) így a különbségek egész mezejéből kiemelődik
egy bizonyos identitás, és a totalizáló funkció megtestesítője lesz. Pon
tosan ez az - hogy egy korábbi kérdésre megfeleljünk - , amit a kitün
tetettség jelent. Egy régi fenomenológiai kategóriát feltámasztva azt
mondhatnánk, hogy ez a funkció a társadalmi horizontjának, a benne
megjeleníthető tartalmak határvonalának a kijelölése (a határvonal és
a totalitás viszonyát érintettük már).
A populista és az intézménypárti totalizáció különbsége ezeknek
a kitüntetett, hegemón jelölőknek a szintjén keresendő, amelyek a cso
mópontokban a diszkurzív alakzat egészét strukturálják. A különbség
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és az egyenértékűség mindkét esetben jelen van, az intézménypárti
diskurzus azonban arra törekszik, hogy a diszkurzív alakzat határai
a közösség határaival essenek egybe. Ezáltal a „differencialitás” egyete
mes elve lesz a domináns egyenértékűség ezen a homogén közösségi
téren belül. (Gondoljunk például Disraeli „egy nemzetiére.) Ennek
az ellenkezője történik a populizmus esetében: a kizárás hatarvonala
a társadalmat két táborra osztja. A „nép” ebben az esetben a közösség
tagjainak összességénél kisebb valami: egy részösszetevő, amely mind
azonáltal elvárja, hogy az egyetlen legitim totalitásként ismerjék el.
A hagyományos terminológia - a köznyelvre lefordítva - világossá
teszi ezt a különbséget: a népet felfoghatjuk mint popuíust, a polgárok
összességét; vagy mint plebset, a kevesebb joggal rendelkezőket. Ám
még ez a megkülönböztetés sem tartalmazza pontosan azt, amire gon
dolok. Mert ezt a megkülönböztetést nem nehéz jogilag elismertnek
tekinteni, és ebben az esetben egyszerűen csak különbségtétel lenne
egy homogén térben, mely mindegyik összetevőjének egyetemes legi
timitást biztosít - vagyis két pólusának viszonya nem volna antago
nisztikus jellegű. Ahhoz, hogy a populizmus „népéhez” eljussunk,
többre van szükség: olyan plebsre, amelyik az egyedül legitim populusnak tartja magát - vagyis egy részlegességre, amelyik a közösség tota
litásaként kíván működni. (A „Minden hatalmat a szovjeteknek”
- vagy egy vele egyenertékű mondat más diskurzusokban - szigorú
értelemben vett populista követelésnek tekinthető.) Egy intézmény
párti diskurzus esetében, mint láttuk, a differencialitás állítja magát
az egyetlen legitim egyenértéknek: minden különbséget egyformán
érvényesnek tekintenek egy tágabb totalitáson belül. A populizmus
esetében ez a szimmetria megtörik: van egy rész, amely az egésszel
azonosítja magát.
így, amint már tudjuk, egy radikális kizárás fog megjelenni a közös
ségi téren belül. Az első esetben a differencialitás elve megmaradhat az
egyetlen uralkodó egyenértéknek; a másodikban ez nem elég: a közös
ségen belül nagyon tevékeny hatalom elhárítása megköveteli a népi
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láncolat minden láncszemének azonosulását az identitás olyan elvével,
amely minden differenciális követelést egy közös nevező körül kristá
lyosít ki - ez utóbbinak pedig, természetesen, pozitív szimbolikus kife
jeződésre van szüksége. Itt van az átmenet az általunk demokratikusnak
nevezett igényekről a populáris igényekre. Az előbbiek beilleszthetők
egy teijeszkedő hegemonikus képződménybe; az utóbbiak kihívást
jelentenek a hegemonikus képződmény mint olyan számára. Mexikó
ban, a Partido Revolucionario Institúciónál (PRI) hegemóniája idején
a politikai zsargon különbséget tett.a szórványos igények - amelyeket
a rendszer (hogy Gramsci kifejezését idézzük) transzformista módon
magába olvaszthatott - és az úgynevezett el paquete (a köteg) - az egy
idejű igények egyesített egészként felmutatott nagy halmaza - között.
A rendszer csak arra nem volt felkészülve, hogy ez utóbbival alkut
kössön - rendszerint könyörtelen elnyomással reagált rá.
Ezen a ponton egy pillanatra visszatérhetünk Freudhoz. Freud
elgondolása az olyan csoportról, amely szerveződés révén az egyén
minden funkcióját átvállalná, és kiküszöbölné a vezér szükségességét,
szinte pontról pontra megfelel egy teljes egészében a különbség logikája
által irányított társadalomnak. Tudjuk, hogy az ilyen társadalom lehe
tetlen, és mint mondtam, szerintem jó okunk van azt gondolni, hogy
Freud is határfogalmat látott benne, nem pedig ténylegesen működő
alternatívát. De ellenpólusa, az olyan tartós csoport, amelynek egyet
len libidinális köteléke a vezér iránti szerelem, ugyanennyire lehe
tetlen. A differenciális különösség dimenziója - amely, mint láttuk, az
egyenértékűségi reláció esetén is tovább működik - elenyészne ekkor,
és az egyenértékűség egyszerű azonossággá esne össze. És ebben az
esetben semmiféle csoport sem lenne. Freud túl sietősen tér át a ve
zető iránti szerelemről, mint a társadalmi kötelék megszilárdításának
központi feltételéről, arra az állításra, hogy ez egyúttal a kötelék ere
dete is. A Freud által felhozott példák a csak a vezető iránti szerelmen
alapuló csoportra olyan nagyon múlékony helyzetekre vonatkoznak,
mint a ragályos hisztérikus roham egy lánycsoportban, amikor egyikük
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kiábrándító levelet kap a szerelmesétől; vagy egy másik példában az
énekesbe vagy zongoristába szerelmes lánycsoport - az azonosulás
ezekben az esetekben pusztán az irigység vagy a féltékenység leküzdé
sének eszköze. Valahányszor viszont a Freud által tárgyalt többi csopor
tot vesszük figyelembe, ez a magyarázat nyilvánvalóan elégtelen. A ka
tonák nem azért lépnek be a hadseregbe, mert szerelmesek a főparancs
nokba, bármennyire fontos szerepet játszik is ez a szerelem később
a csoport egységének megszilárdításában. Ha azonban ezt az elemzést
kiegészítjük Freud már említett saját hivatkozásával az énen belüli dif
ferenciált fokozatokra, akkor egészen más képet kapunk - olyant,
amelyik minden lényeges vonatkozásában ténylegesen megfelel egyenérték és különbség szükségszerű illeszkedéséről adott elemzésünknek.
Egy lépéssel - de csak eggyel - közelebb jutottunk a populizmus
fogalmához. Tudjuk már, hogy megköveteli a társadalom két táborra
való felosztását - amelyek közül az egyik olyan részként mutatkozik,
mely egésznek állítja magát; hogy ez a dichotómia a társadalmi mező
antagonisztikus megosztottságát vonja maga után; és hogy a populáris
tábor létrejöttének feltétele egy globális identitás megkonstruálása
a társadalmi igények sokaságának egyenértékűségéből. Ezeknek a fel
ismeréseknek az egzakt jelentése azonban szükségképpen meghatáro
zatlan marad mindaddig, míg pontosabban meg nem állapítjuk, mi
játszik szerepet mind az antagonisztikus határvonal, mind az egyenérték és különbség különös illeszkedése - a „népi identitás” - diszkurzív
megkonstruálásában. Ezzel fogunk foglalkozni a továbbiakban.

ANTAGONIZMUS,
KÜLÖNBSÉG ÉS MEGJELENÍTÉS
Mi szükséges ahhoz, hogy az antagonisztikus határvonal fogalma be
töltse azt a szerepet, amelyet neki szántunk - nevezetesen, hogy a tár
sadalmat két, egymásra vissza nem vezethető, két összeegyeztethetetlen
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egyenértékűségi láncolat köré szerveződő táborként gondoljuk el?
Világos, hogy semmiféle differenciális folytonosság keretében nem
léphetünk át egyik táborból a másikba.14 Ha valamelyik tábor belső
logikája révén képesek lennénk átlépni a másikba, akkor differenciá
lis viszonnyal lenne dolgunk, és a két tábort elválasztó szakadás nem
volna igazán radikális. A szakadás radikalitása fogalmi megjeleníthetetlenségét vonja maga után. Olyasmi ez, mint Lacan mondása, mely
szerint „nincs szexuális viszony”: a kijelentés nyilvánvalóan nem
azt jelenti, hogy az emberek ne folytatnának szexuális viszonyt; azt
viszont jelenti, hogy egy ilyen viszony két oldala nem vonható össze
a szex egyetlen képletébe.15 Ugyanez a helyzet az antagonizmussal: a
szakadás szorosan vett mozzanata - az antagonisztikus mozzanat mint
olyan - kisiklik a fogalmi megragadásból. Egy egyszerű példa jól mu
tatja ezt. Tételezzünk fel egy történeti magyarázatot, amely a követke
ző sorrendben halad előre: (1) a világpiacon a gabona iránti kereslet
növekedése fölveri a gabonaárakat; (2) ez X ország gabonatermelőit
termelésük fokozására ösztönzi; (3) ennek következtében új földeket
foglalnak el, amihez hagyományos parasztközösségeket kell kisajátíta
niuk; (4) a parasztok nem tehetnek egyebet, mint hogy ellenállnak en
nek a kisajátításnak; és így tovább. Van egy nyilvánvaló hézag ebben
a leírásban: az első három pont természetes módon következik egy
másból egy objektív sorozat részeként; a negyedik azonban teljes
séggel más természetű: a józan eszünkre vagy az „emberi természet”
ismeretére apellálva ad hozzá egy új láncszemet a sorozathoz, amire az
objektív magyarázat nem volna képes. Olyan diskurzus áll előttünk,
amelyik magába olvasztja ezt a láncszemet, de nem fogalmi megraga
dása eredményeként.
Nem nehéz megfejteni e fogalmi hézag jelentését. Ha képesek vol
nánk a teljes eseménysort tisztán fogalmi eszközökkel újraalkotni, az
antagonisztikus szakadásnak nem volna helye benne. A konfliktusos
mozzanat egy megalapozó, teljesen racionális folyamat epifenomenális
kifejeződése lenne - mint az ész hegeli csele esetében. Áthidalhatatlan
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szakadék volna aközött, ahogyan az emberek „megélik” antagonisztikus viszonyaikat, és ez utóbbiak „valódi jelentése” között. Egy
dialektikus értelemben vett „ellentmondás” ezért teljességgel képtelen
megragadni azt, ami egy társadalmi antagonizmusban kockán forog.
B lehet - dialektikus értelemben - A tagadása, de nem juthatok el B-hez
valami olyasminek a kifej lése révén, amit A kezdettől fogva tartal
mazott. Amikor pedig A és B megszüntetve megőrződik (aufgehoben)
C-ben, még világosabban láthatjuk, hogy az ellentmondás egy olyan
dialektikus sorozat része, amely fogalmilag teljességgel uralható. Ha
azonban az antagonizmus szigorúan alkotó szerepet játszik, akkor az
antagonisztikus erő olyan'külső jelleggel rendelkezik, amelyen felül
lehet ugyan kerekedni, de nem lehet dialektikusán visszanyerni.
Mondhatná valaki, hogy csak azért van így, mert az objektivitást
azonosítottuk azzal, ami fogalmilag uralható egy összefüggő egészben,
miközben egy makulátlanul objektív mező más fogalmait - például
a szemiológiai megkülönböztetéseket - nem vetjük alá ugyanilyen kri
tikának. Saussure különbségei például nem feltételeznek logikai kap
csolatokat. Ez igaz, ám nem érinti az általunk tárgyalt kérdést. Mert
nem a logikai mező egyetemességét tettük kérdésessé, hanem az objek
tivitásét általában. A saussure-i különbségek még feltételeznek egy
folytonos teret, amelyen belül, mint olyanok, létrejönnek. Az alapító
antagonizmus, a radikális határvonal fogalma ezzel szemben egy meg
tört teret igényel. Látnunk kell e törés különféle dimenzióit, és követ
kezményeit a népi identitások kialakulására nézvést.
Itt csak azokat a dimenziókat fogom tárgyalni, amelyek a töréstől
mint olyantól elválaszthatatlanok, és a következő részre hagyom
a „nép” diszkurzív konstruálásának kérdését. Térjünk vissza eredeti
kiindulópontunkhoz: egy sor társadalmi igény kielégítetlensége teszi
lehetővé az elmozdulást az elszigetelt demokratikus igényektől az
egyenértékű népi igények felé. A törés egyik első dimenziója az, hogy
gyökerénél ott van egy hiány tapasztalata, a társadalmi harmonikus
folyamatosságában támadt rés. A közösség teljessége az, ami hiányzik.
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Ez döntő fontosságú: a „nép” konstruálása kísérlet arra, hogy nevet
adjanak e hiányzó teljességnek. Anélkül, hogy a társadalmi rendben
bomlásnak ne indulna valami - bármennyire minimális is legyen kez
detben ez a valami - , nem lehetséges antagonizmus, határvonal és
végső soron „nép” sem. Ez a kezdeti tapasztalat azonban nem pusztán
a hiány tapasztalata. A hiány, mint láttuk, egy igénnyel kapcsolatos,
amelyet nem elégítettek ki.16 Ez azonban behozza a képbe a hatal
mat, amely nem elégítette ki az igényt. Igényt mindig valakivel szemben
támasztanak. így kezdettől fogva egy dichotómiával állunk szemben:
egyfelől a kielégítetlen társadalmi igények, másfelől a felelőtlen hata
lom. Itt kezdünk rájönni, miért látja magát a plebs populusnak, a rész
egésznek: mert a közösség teljessége nem egyéb, mint egy hiányos
lényként megélt helyzet képzeletbeli megfordítása; akik ezért felelősek,
nem lehetnek a közösség legitim részei; a szakadás helyrehozhatatlan.
Ez elvezet a második dimenzióhoz. Mint láttuk, az elmozdulás a de
mokratikus igényektől a népiek felé a szubjektív helyzetek sokaságát
feltételezi: a kezdetben elszigetelt igények a társadalmi szerkezet kü
lönböző pontjain merülnek fel, és az átmenetet egy népi szubjektivi
táshoz a közöttük létrejövő egyenértékűségi kapcsolat biztosítja. Ezek
a népi küzdelmek azonban egy új problémával szembesítenek, amelylyel nem találkoztunk addig, amíg a pontos demokratikus igényekkel
foglalkoztunk. Az ilyen igények jelentését nagyrészt differenciális
helyzetük határozza meg egy szimbolikus társadalmi keretben, és
csupán a meghiúsulásuk helyezi új megvilágításba őket. Viszont ha
a kielégítetlen társadalmi igények nagyon hosszú sorozatot alkotnak, maga
ez a szimbolikus keret kezd széthullani. Ebben az esetben azonban
a népi igényeket egyre kevésbé az előzetesen létező differenciális keret
tartja meg: jórészt egy új keretet kell megalkotniuk. És ugyanebből az
okból az ellenség identitása is egyre inkább a politikai konstruálás
folyamatától függ. Viszonylag biztos lehetek abban, ki az ellenség, ha
korlátozott konfliktusokban a helyi tanáccsal, az egészségügyi rend
szer felelőseivel vagy egy egyetem tisztségviselőivel harcolok. A népi
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küzdelem azonban mindezen részleges küzdelmek egyenértékűségét
feltételezi, és ebben az esetben a globális ellenség azonosítása sokkal
kevésbé nyilvánvaló. Következésképpen a belső politikai határvonal
sokkal kevésbé határozott, és a meghatározásába beleszóló egyenérté
kűségek számos eltérő irányban hathatnak.
E meghatározatlanság valódi kiterjedéséről leginkább akkor alkot
hatunk fogalmat, ha figyelembe vesszük a következőt. Mint láttuk,
semmilyen különös tartalom nem írja bele, a maga ontikus sajátos
ságában, tényleges jelentését egy diszkurzív képződménybe - minden
a differenciális és egyenértékűségi artikulációk rendszerén múlik,
amelyben elhelyezkedik. Egy olyan jelölő például, mint a „munká
sok”, bizonyos diszkurzív alakzatokban kimerülhet egy különös, rész
leges jelentésben, míg más diskurzusokban - például a pero
nistákéban - a „nép” pár excellence neve lehet. Hangsúlyozni kell,
hogy ez a mobilitás egy másik lehetőséget is maga után von, amely
döntő fontosságú a populista változatok működésének megértéséhez.
Korábbi elemzésünkből tudjuk, hogy a populizmus a társadalmi szín
tér két táborra osztásával jár együtt. Ez a megosztás (mint lentebb
részletesen kifejtem) feltételezi bizonyos kitüntetett jelölők jelenlé
tét, amelyek egy egész antagonisztikus tábor jelentését képesek ma
gukba sűríteni (a „rezsim”, az „oligarchia”, az „uralkodó körök” és így
tovább az ellenség esetében; a „nép”, a „nemzet”, a „hallgatag többség”
és így tovább az elnyomott fél esetében - ezek a jelölők nyilvánvalóan
egy kontextuális történetnek megfelelően tesznek szert tagoló szere
pükre). Különbséget kell tennünk azonban a sűrítés folyamatának két
vonatkozása között: az egyik a diszkurzívan konstruáló társadalmi
megosztás ontológiai szerepe, a másik az ontikus tartalom, amely bizo
nyos feltételek mellett eljátssza ezt a szerepet. Itt lényeges az, hogy
bizonyos ponton az ontikus tartalom képessége e szerep eljátszá
sára kimerülhet, miközben szükségessége továbbra is fennáll; és hogy
- tekintettel az ontikus tartalom és az ontológiai funkció viszonyának
meghatározatlanságára - ezt a funkciót teljességgel ellentétes politikai
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előjelű jelölők is eljátszhatják. Ezért van a baloldali és a jobboldali
populizmus között egy ködös senkiföldje, amelyen sok irányból át le
het vágni - és át is vágtak már.
Lássunk egy példát. Franciaországban hagyományosan voltak olyan
tiltakozó szavazatok a baloldalon, amelyeket főként a Kommunista
Párt gyűjtött be, és amelyek, Georges Lavau szavaival, „néptribunusi”
funkciót töltöttek be;17 a rendszerből kizártak hallatták a hangjukat
általuk. Ez világosan arra irányuló kísérlet volt, hogy egy politikai
határvonal konstruálásával létrehozzák a baloldal népét (peuple du
gauche). A kommunizmus összeomlásával és a centrum uralomra jutá
sával, amelyben a szocialisták és szövetségeseik nem nagyon külön
böztek a gaullistáktól, a jobb- és baloldal közötti határvonal egyre in
kább elmosódott. Megmaradt azonban a radikális tiltakozó szavazatok
igénye, és ahogyan a baloldali jelölők elhagyták a társadalmi megosz
tás táborát, helyüket a jobboldal jelölői foglalták el. A társadalmi meg
osztás kifejezésének ontológiai igénye erősebb volt, mint ontikus kap
csolódása a baloldali diskurzushoz, amely egyébként sem igyekezett
már ilyen megosztást létrehozni. Mindez a korábbi kommunista sza
vazók jelentős, a Nemzeti Front irányába való elmozdulásában nyilvá
nult meg. Mény és Surel szerint: „A francia Nemzeti Front [FN] eseté
ben számosán próbálták kimutatni, hogy a szavazatok átvándorlása
a szélsőjobboldali párthoz mélységesen nem tipikus logikát követett.
A »baloldali lepenizmus« [gaucho-lepénisme] és a munkás-lepenizmus
[ouvriero-lepénisme] egyaránt abból a felismerésből született, hogy az
FN-re leadott szavazatok tekintélyes hányada olyan választóktól szár
mazik, akik korábban a klasszikus baloldal és különösen a Kommu
nista Párt táborához »tartoztak«.”18 Azt hiszem, a jobboldali populiz
mus mai feltámadása Nyugat-Európában nagyrészt hasonló okokkal
magyarázható.19 Mivel ez a könyv a populizmusról szól, az ontológiai
funkció és ontikus betöltése asszimmetriáját a radikális változás dis
kurzusának példáján mutattam be, de megtalálható más diszkurzív
alakzatokban is. Mint másutt kifejtettem,20 amikor a nép radikális
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anómiával szembesül, az igény valamiféle rendre sokkal fontosabbá vá
lik, mint az azt létrehozó tényleges ontikus rend. A hobbesi univer
zum a szélsőséges változata ennek a résnek: minthogy a társadalom
a totális felfordulás (a természeti állapot) szituációjával szembesül, a
leviatán minden cselekedete - tartalmától függetlenül - legitim mind
addig, amíg rendet eredményez.
Van még egy fontos dimenziója a politikai határvonalak konstruá
lásának, amelyet figyelembe kell vennünk. Ez a különbség és az
egyenérték feszültségével kapcsolatos, az artikulációjuk révén „népivé”
vált igények komplexusán belül. Bármely demokratikus igény beíródása egy egyenértékűségi láncolatba kétes diadal. Egyfelől, ez a beíródás kétségtelenül olyan testületi jelleget ad az igénynek, amellyel
egyébként nem rendelkezne. Immár nem futó, átmeneti esemény lesz,
hanem része annak, amit Gramsci „pozícióharcnak” nevez: egy diszkurzív-intézményi együttesnek, amely biztosítja fennmaradását hoszszú távon. Másfelől a „nép” (az egyenértékűségi láncolat) saját straté
giai mozgástörvényekkel rendelkezik, és semmi garancia nincs arra,
hogy ezek a törvények nem fognak valamelyik egyedi demokratikus
igény feláldozásához vagy legalábbis lényegi kompromisszumhoz ve
zetni. Ez a lehetőség annál reálisabb, mert az igények mindegyike csak
az egyenértékűségi láncolaton keresztül kapcsolódik a többihez, az pe
dig nem egy a priori előírt konvergencia eredménye, hanem egy eset
leges diszkurzív konstrukcióé. A demokratikus igények, kölcsönös
viszonyaikban, olyanok, mint Schopenhauer Freud által idézett21 sün
disznói: ha túl távol vannak egymástól, fáznak; ha túl közel kerülnek
egymáshoz, hogy fölmelegedjenek, megsértik egymást tüskéikkel. Ám
nemcsak ez a baj: a terep, amelyen hidegnek és melegnek ez a nehéz
váltakozása lezajlik - vagyis a „nép” - , nem egyszerűen semleges terep,
amely az egyes igények elosztó állomásaként működik, hanem több
nyire hiposztázissá alakul át, amelynek meglesznek a saját igényei.
Vissza fogunk még térni néhány politikai változatra a differenciális
és egyenértékűségi illeszkedések e befejezetlen - és véget nem érő -
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játékában. Most csak egy lehetőségre szeretnék utalni ezek közül,
amelyik nagyon is reális - jóllehet szélsőséges, mert a „nép” feloszla
tását vonja maga után - , arra, amikor az egyedi igények mindegyikét,
mint pusztán differenciálisát, magába olvasztja az uralkodó rendszer aminek következményeként a más igényekkel fenntartott egyenérté
kűségi kapcsolatai is felbomlanak. Eszerint a populizmus sorsa szoro
san kapcsolódik a politikai határvonal sorsához: ha ez a határvonal
összeomlik, a „nép” mint történelmi cselekvő szétesik.
Ezt azzal az elemzéssel szeretném illusztrálni, amelyet Gareth
Stedman Jones ad úttörő és mára már klasszikus esszéjében22 a brit
chartizmus széteséséről. Kiindulópontja a chartizmus uralkodó válto
zatának kritikája, mint olyan társadalmi mozgalomé, amely az ipari
forradalom által előidézett elmozdulásokra válaszolt. Amit a chartizmusnak ez a képe Stedman Jones szerint nem vesz tekintetbe, az a sa
játos diskurzus (az ő kifejezésével: nyelvezet), amely a brit radikaliz
mus főáramában jelöli ki a helyét. Ez a hagyomány, amely a whig
oligarchia és a toiyk tizennyolcadik századi szembenállásában gyökerezik,
a francia forradalom és a napóleoni háborúk idején vett radikális for
dulatot. Uralkodó vezérmotívuma az, hogy a társadalmi bajok okát
nem olyasmiben látja, ami elválaszthatatlan a gazdasági rendszertől,
hanem éppen ellenkezőleg: abban, hogy parazita és spekuláns csopor
tok visszaélnek a hatalommal, amelyet ellenőrzésük alatt tartanak Cobbett szavaival, a „régi korrupcióban”: „Azért kellett volna a földet
társadalmasítani, az államadósságot likvidálni, és megszüntetni a ban
károk monopolisztikus befolyását a pénzkészletre, mert mindezeknek
a tulajdonformáknak a közös jellegzetessége, hogy nem a munkából
származnak. Ez az oka annak, hogy az uralkodó osztály legélesebben
kiemelt vonása a henyeség és a parazitizmus volt.”23 Ez lévén a társa
dalmat két táborra osztó uralkodó diskurzus, a munkások igényei
csak egy újabb láncszemet jelenthettek az egyenértékűségi láncolatban
-jóllehet az események sorozata egyre nagyobb jelentőséggel ruházta
fel őket. Mindenesetre jellemző erre a diskurzusra, hogy nem a mun
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kásosztály részleges diskurzusa volt, hanem népi diskurzus, amely el
vileg minden termelőnek szólt, a „henyélőkkel” szemben: „Az elsőd
leges megkülönböztetés nem uralkodó és kizsákmányolt osztályokat
választott szét gazdasági értelemben, hanem inkább a korrupció és
a monopolisztikus politikai hatalom haszonélvezőit és áldozatait. Az
egymás mellé helyezés elsődlegesen morális és politikai volt, és a vá
lasztóvonalakat épp úgy meg lehetett vonni az osztályokon belül, mint
közöttük.”24 Az ellenség szidalmazásának domináns témája a földbir
tokosok hatalmának megszilárdulása volt egy történelmi eseménysor
ban, amelynek lépőkövei a normann hódítás, a választójog elvesztése
a középkorban, a kolostorok feloszlatása és a földek tizennyolcadik
századi bekerítése; az államadósság növekedése a francia háborúk ide
jén és a visszatérés az aranyalaphoz ezek után; és így tovább. Jóllehet
1832 után, mint Stedman Jones kimutatta, egyre inkább azonosítják
a „népet” a dolgozó osztályokkal, s egyúttal a „régi korrupció” fo
galmát kiterjesztik magukra a tőkésekre is, soha nem mondtak le se
a szidalmazás politikai és morális színezetéről, se arról a reményről,
hogy ismét megnyerhetik a középosztályokat.
Ebben a históriában két mozzanat kulcsfontosságú a tárgyalt elmé
leti kérdés tekintetében. Az első a központosító igazgatási reformok
hulláma az 1830-as években. Rövid időn belül egymást követték
olyan intézkedések, amelyek a tizennyolcadik századból öröklött öszszes helyi hatalmi struktúrát lerombolták. Ez a tekintélyelvű centrali
záció heves ellenállást váltott ki, és a chartizmus antietatista diskurzu
sa nyilvánvalóan ideálisan szolgálta volna a társadalmi tiltakozás fel
szításának és egyesítésének céljait. Ez azonban nem következett be,
mert a szakadás a népi táboron belül 1832 után már áthidalhatatlanná vált. A középosztályok inkább a létező intézményi keretek között
kerestek alternatívákat, mintsem hogy olyan erőkkel kössenek szövet
séget, amelyeket egyre fenyegetőbbnek éreztek.25
De ami ezután történt, az még tanulságosabb. Az 1830-as évek
konfrontációs állami politikája az 1840-es években nem folytatódott.
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Egyfelől, egy humánusabb törvényhozással találkozunk, amely olyan
témákkal foglalkozik, mint a lakáshelyzet, az egészségügy és az okta
tás; másfelől, egyre inkább felismerték, hogy a politikai hatalomnak
nem szabad akadályoznia a piaci erők tényleges működését. Mindez
aláásta a chartista politikai diskurzus két alapját. A társadalmi cselek
vőknek most már különbséget kellett tenniük a kétféle törvényhozás
között. Ez a mi fogalmainkkal azt jelenti, hogy már nem annyira egy
globális ellenféllel való szembenállásról volt szó, hiszen az elszigetelt
igényeknek esélyük nyílt arra, hogy meghallgatásra találjanak egy
olyan hatalomnál, amely immár nem egyértelműen ellenszenves.
Tudjuk, mit jelent ez: az egyenértékűségi kapcsolatok fellazulását és
a népi igények szétszóródását demokratikus igények sokaságává.
De még ennél több is történt: a termelők és paraziták szembeállítása,
amely a chartista egyenértékűségi diskurzus alapja volt, elvesztette
jelentését, mihelyt az állam nem szorongatta többé a gazdaságot
- ami nem igazán különbözött attól, amit a chartisták szorgalmaz
tak - , és nem lehetett többé minden gazdasági baj forrásaként beál
lítani. Amint Stedman Jones rámutat, itt kezdődött az állam és a gaz
daság olyan különválasztása, amely a középső viktoriánus korszak
liberalizmusának védjegye lesz.
Míg a chartista retorika ideálisan alkalmas volt az 1830-as évek whig
politikájával szembeni ellenállás összehangolására, kevéssé volt fel
készülve arra, hogy az 1840-es évek állami politikájának megválto
zott jellegére válaszul módosítsa álláspontját. Az állam és az általa
gyakorolt osztályelnyomás chartista kritikája totalizáló kritika volt.
Nem volt alkalmas arra, hogy különbséget tegyen két törvényhozói
intézkedés között, mert ez annak beismerését jelentette volna, hogy
nem minden állami intézkedés szolgál nyilvánvalóan rosszindulatú
osztálycélokat, és hogy egy önző törvényhozás egy reformálatlan
rendszerben jótékony reformokat hajthat végre.26
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Az utóbbi idézet érzékelteti, hol keresendő a „nép” szétesésének sé
mája - nem egyszerűen abban a tényben, hogy a politikai (az államhatalom) nem játssza el többé totalizáló szerepét az ellenség diszkurzív
konstruálásában, hanem abban, hogy semmilyen más hatalom nem
játszhatja el ugyanezt a szerepet. A népi válság több volt, mint egysze
rűen az állam képtelensége arra, hogy egy uralmi rendszert összetartó
tengelyszögként működjön. Inkább a nép képességének a válsága
volt, hogy egyáltalán totalizáljon valamit - akár az ellenség identitását,
akár saját „globális” identitását. A gazdaság és az állami beavatkozás
fokozódó elkülönülése nem önmagában képezett leküzdhetetlen aka
dályt mind a politikai határvonal, mind a „nép” konstruálása számára:
egyszerűen csak annyi kellett, hogy kevesebb hangsúlyt kapjanak
a „henyélők” és a „spekulánsok”, és többet a tőkések mint olyanok ez olyan váltás, amelyet a chartista diskurzus mindenesetre elkezdett
már végrehajtani. De az kellett volna hozzá, hogy a nép strukturális
elhelyezkedése a mi/ők oppozícióban túlélje tényleges tartalmának fo
kozatos behelyettesítődését. És pontosan ez az, ami nem történt meg.
Amint jeleztük, a szakadás a középosztályok és a dolgozó osztályok
között elmélyült, egyes állami intézkedéseknek sikerült egyedi társa
dalmi igényeket kielégíteniük, és - ez kulcsfontosságú - az egyenér
tékűségi kapcsolatok bomlása hosszú távon maguknak a dolgozó osz
tályoknak az identitására is kihatott. Ez a valódi jelentése a középső
viktoriánus korszak liberalizmusához való átmenetnek: a politika
egyre kevésbé volt két antagonisztikus tömb szembenállásának terepe,
és egyre inkább a differenciális igényekről folyó alkuk kérdése lett
egy terjeszkedő szociális államban. Amikor a dolgozó osztályok szer
vezetei modern szakszervezetekként jelentek meg újra, azt ta
pasztalták, hogy sajátos igényeiket előnyösebben mozdíthatják elő az
állammal folytatott alkuban, mint a vele való merev konfrontációban.
Ez természetesen nem zárta ki a heves robbanások pillanatait, ám
ezek sem leplezhették el részleges jellegüket. És jóllehet a burzsoá
hegemónia konstruálása a tizenkilencedik század második felében
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minden volt, csak békés folyamat nem, a hosszú távú tendencia
félreérthetetlenül a különbséglogika fölénye az egyenértékűségi sza
kadásokkal szemben.

A „NÉP" BELSŐ STRUKTURÁLÁSA
Megmagyaráztam a populizmus két sint qua non dimenzióját:
az egyenértékűségi köteléket és a belső határvonal szükségletét. (Ez
a kettő valójában szorosan összefügg.) Most meg kell magyaráznom az
egyenértékűségi kapcsolat katalizátorát: a népi identitást mint olyant.
Mondtam fentebb, hogy az egyenértékűségi relációk nem mennének
túl a szolidaritás bizonytalan érzésén, ha nem kristályosodnának ki
olyan diszkurzív identitássá, amely immár nem demokratikus igénye
ket mint egyenértékűeket képvisel, hanem az egyenértékűségi kapcso
latot mint olyant. Csak a kristályosodásnak ez a mozzanata hozza
létre a populizmus „népét”. Ami egyszerűen az igények közötti közve
títés volt, most saját állagra tesz szert. Jóllehet a kapcsolat eredetileg
az igények alárendeltje volt, most visszahat rájuk, és a viszony meg
fordítása révén elkezd úgy viselkedni, mintha az alapjuk lenne.
E nélkül a megfordítás nélkül nem lenne populizmus. (Ez hasonló
ahhoz, ahogy Marx a Tőkében leírja az átmenetet az érték általános
formájáról a pénzformára.)
Vizsgáljuk meg a „nép” konstruálásának különféle mozzanatait,
mint az egyenértékek láncolatának kristályosodását, amelyben a kris
tályosodó tényezőnek a maga autonómiájában ugyanannyi súlya van,
mint az igények infrastrukturális láncolatának, amely felbukkanását
lehetővé tette. Jó kiindulásként szolgálhat korábbi hivatkozásom a kö
zösségi tér folytonosságának törésére, amely abból származik, hogy
a plebs a populus totalitásának állítja be magát. Ezt a lényegi asszimmetriát a népi akció alapjában Jacques Ranciére is hangsúlyozta,
hasonló megfogalmazásban:
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A démosz magának tulajdonítja, saját osztályrészeként, az egyenlő
séget, amely minden polgárt megillet. Azzal, hogy így tesz, ez a rész,
ami nem egy, azonosítja nem sajátlagos sajátját a közösség kizáróla
gos elvével, és azonosítja nevét - a semmilyen állásponttal nem ren
delkező emberek megkülönböztethetetlen tömegének nevét - magá
nak a közösségnek a nevével... A nép elsajátítja a közös minőséget,
mint tulajdonát. Amit szigorú értelemben a közösséghez hozzáad, az
a viszály.27

De mi a jelentése a részlegesség e törekvésének, hogy társadalmi tota
litásnak tüntesse fel magát? Miben áll ennek ontológiai lehetősége?
A totalitásnak, hogy egy törekvés státuszával rendelkezzék, először is
meg kell különböztetnie magát a társadalmi relációk ténylegesen adott
együttesétől. Már tudjuk, miért van ez így: mert az antagonisztikus
törés mozzanata megszüntethetetlen. Nem vezethető vissza semmi
féle mélyebb pozitivitásra, amely valami nála különbözőnek az
epifenomenális kifejeződésévé alakítaná át. Ez azt jelenti, hogy egyet
len intézményes totalitás sem írhatja bele magába pozitív mozzanatok
ként a társadalmi igények együttesét. Ez az oka annak, hogy a kielégí
tetlen, beírhatatlan igények, mint láttuk, hiányos léttel fognak bírni.
Ugyanakkor viszont a közösségi lét teltsége, mint valami, ami hiány
zik, nagyon is jelen van számunkra; mint aminek a létező pozitív tár
sadalmi rendben betöltetlennek kell maradnia. így a populus mint ^
adott - mint a társadalmi relációk együttese, ahogy azok ténylegesen
vannak - hamis totalitásként mutatkozik meg, részlegességként, ami
az elnyomás forrása. Másfelől a plebs, amelynek részleges igényei be
íródtak egy teljesen kibontakozott totalitás - egy £sak ideálisan létező
igazságos társadalom') - horizontjába, törekedhet arra, hogy valóban
egyetemes populust alkosson, amelyet a ténylegesen fennálló helyzet
tagad. A populus két aspektusának szigorú összemérhetetlensége az
oka annak, hogy egy bizonyos részlegesség, a plebs, azonosíthatja ma
gát az ideális) totalitásként felfogott populusszal.
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Mivel jár ez az azonosulás? Leírtam már, hogyan működik az átme
net az egyedi igényekről a népi igényekre - egyenértékűségi kapcso
latok konstruálása által. Most azt kell megmagyaráznom, hogy a kap
csolatoknak ebből a sokaságából hogyan lesz szingularitás azáltal
hogy egy népi identitás körül tömörül. Melyek azok a nyersanyagok,
amelyek a tömörödés folyamatában részt vesznek? Nyilvánvalóan csak
az egyedi igények a maguk különösségében. Ha azonban egyenértékű
ségi kapcsolat fog kialakulni közöttük, kell olyan közös nevezőnek
lennie, amelyben a sorozat totalitása megtestesül. Minthogy ennek
a közös nevezőnek magából a sorozatból kell származnia, csakis egy
egyedi igény lehet, amely egy sor körülmény hatására bizonyos közép
ponti helyzetre tesz szert. (Emlékezzünk a Solidarnosc példájára.) Ez
az a hegemonikus művelet, amelyet leírtam már. Nincs hegemónia
anélkül, hogy egy népi identitást ne konstruálnánk a demokratikus
igények sokaságából. Helyezzük el tehát a népi identitást egy olyan re
lációs komplexumban, amely megmagyarázza mind megjelenésének,
mind felbomlásának feltételeit.
A népi identitások konstruálásának két vonatkozása fontos szá
munkra. Először, hogy az igény, amely a népi identitást kikristályo
sítja, belsőleg hasadt —egyfelől megmarad különös igénynek; másfelől
saját különössége valami tőle egészen különbözőt fog jelölni: az egyenér
tékű igények totális láncolatát. Miközben különös igény marad, egy
tágabb egyetemesség jelölője is lesz. (Például 1989 után egy rövid
időre a „piac” Kelet-Európábán sokkal többet jelentett, mint pusztán egy
gazdasági mechanizmust: egyenértékűségi kapcsolatok közvetítésével
olyan tartalmakat fogott át, mint a bürokratikus kormányzás vége,
a polgári szabadságjogok, a felzárkózás a Nyugathoz és így tovább.)
Ám ez az egyetemesebb jelentés szükségképpen áttevődik a láncolat
más láncszemeire is, amelyek így ugyancsak meghasadnak saját igé
nyeik különössége és a népi jelentés között, amelyet a láncolatba való
beíródásuk közvetít. Ez egy feszültség helye: minél gyengébb az igény,
megfogalmazása annál inkább népi beíródásától függ; és megfordítva,
I
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minél autonómabb diszkurzív és intézményes értelemben, annál je
lentéktelenebb mértékű a függése egy egyenértékűségi illeszkedéstől.
A szakítás ezzel a függéssel, mint a chartizmus esetében láttuk, a népi
egyenértékűségi tábor szinte teljes felbomlásához vezethet.
Másodszor, okfejtésünknek ezen a ponton kapcsolódnia kell ah
hoz, amit fentebb az „üres jelölők” termeléséről mondtam. Mint tud
juk, minden népi identitásnak olyan jelölők (szavak, képek) körül kell
sűrűsödnie, amelyek egy egyenértékűségi láncolatra mint totalitásra
utalnak. Minél terjedelmesebb a lánc, annál kevésbé fognak ezek
a jelölők az eredeti különös igényeikhez kapcsolódni. Ez azt jelenti,
hogy a láncolat viszonylagos „egyetemességét” megjelenítő funkció
fölébe kerekedik e funkció anyagi hordozója, a részleges követelés ki
fejeződésének. Más szavakkal: a népi identitás egyre teltebb lesz extenZív értelemben, mert az igények egyre nagyobb láncolatát képviseli;
intenzív értelemben szegényebb lesz, mert meg kell fosztania magát
a részleges tartalmaktól annak érdekében, hogy meglehetősen hetero
gén társadalmi igényeket foghasson át. Vagyis a népi identitás tenden
ciája szerint üres jelölőként működik.
Kulcsfontosságú azonban, hogy ne keverjük össze az ürességet az
elvontsággal - vagyis ne gondoljuk a népi szimbólumban kifejeződő
közös nevezőről, hogy a láncolat minden tagjának közös, végső po
zitív vonása. Ha az volna, nem haladtuk volna meg a különbség logi
káját. Egy elvont különbséggel lenne dolgunk, amely azonban a kü
lönbség rendjéhez tartozna, és mint ilyen, fogalmilag megragadható
lenne. Egy egyenértékűségi relációban azonban az igények semmi po
zitívban nem osztoznak a puszta tényen kívül, hogy mind kielégítet
lenek maradnak. Van tehát egy sajátos negativitás, amely elválasztha
tatlan az egyenértékűségi kapcsolattól.
Hogyan játszik szerepet a negativitásnak ez a mozzanata egy népi
identitás megalkotásában? Térjünk vissza egy pillanatra egy fentebb
tárgyalt kérdésre: a radikális rendezetlenség helyzetében valamiféle
rend igénye merül fel, és a konkrét társadalmi megoldás, amely eleget
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tesz ennek a követelménynek, másodlagos megítélés alá esik (ugyan
ez mondható el olyan, hasonló fogalmakról, mint „igazságosság”,
„egyenlőség”, „szabadság” stb.). Felesleges időpazarlás volna a „rend”
vagy az „igazságosság” pozitív meghatározásával próbálkozni - azaz
valamiféle fogalmi tartalmat tulajdonítani nekik, még ha a legminimálisabbat is. Ezeknek a kifejezéseknek a szemantikai szerepe nem az,
hogy bármiféle pozitív tartalmat fejezzenek ki, hanem, mint láttuk,
egy olyan teltség neveként szolgálnak, amely alkotó módon hiányzik.
Ez azért van, mert nincs olyan, mindenféle igazságtalanságtól mentes
emberi helyzet, amelynek az „igazságosság” mint kifejezés értelmet
adna. Mivel egy differenciálatlan teltséget nevez meg, semmiféle fogal
mi tartalma nincs: nem elvont, hanem a szó legszorosabb értelmében
üres kifejezés. Egy vita arról, hogy egy fasiszta vagy egy szocialista
rend hoz-e létre igazságos társadalmat, nem logikai levezetésként fog
lezajlani, az „igazságosság” mindkét fél által elfogadott fogalmából
kiindulva, hanem Radikális befektetésként, amelynek diszkurzív lépései
nem logikai-fogalmi, hanem tulajdonító-performatív kapcsolatok. Ha
például egy sor társadalmi sérelemre hivatkozom, kiteijedt igazságta
lanságra, és forrásaként az „oligarchiát” nevezem meg, akkor két, egy
mással összekapcsolt műveletet hajtok végre: egyfelől megalkotom
a „népet” azáltal, hogy egy sor társadalmi követelés közös identitását
hozom létre az oligarchiával szembeállítva; másfelől az ellenség nem
lesz többé pusztán a körülményekhez kötött, hanem globálisabb
dimenziót kap. Egy egyenértékűségi láncolatnak ezért kell egy szingu
láris elem kathexise által kifejezésre jutnia: mert nem az összes társa
dalmi sérelemben ott rejlő elvont közös vonás megtalálásának fogalmi
műveletéről van szó, hanem a láncolatot mint olyant megalkotó performatív műveletről. Olyan ez, mint az álmok sűrítő működése: egyegy kép nem tulajdon különösségét fejezi ki, hanem a tudattalan meg
lehetősen különböző áramlatainak sokaságát, amelyek mind abban
az egy képben jutnak kifejezésre. Ismeretes, hogy Althusser28 a sű
rítésnek ezt a fogalmát használta az orosz forradalom elemzésekor:
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az orosz társadalom valamennyi antagonizmusa sűrűsödött a „kenyér,
béke és föld” követelése körül létrejött megosztó egységben. Az üres
ség mozzanata döntő jelentőségű itt: ha e három igénybe nem fektet
tek volna be olyan üres kifejezéseket, mint „igazságosság”, „szabadság”
stb., akkor azok megmaradtak volna különösségükbe zárva; a befek
tetés radikális jellege miatt azonban az „igazságosság” és a „szabadság”
ürességéből valami áttevődött az igényekre, amelyek ezáltal saját, kü
lönös tartalmukat meghaladó egyetemességek nevei lettek. A különös
ség azonban nem küszöbölődött ki: mint minden hegemonikus alak
zatban, a népi identitások mindig az egyetemesség és a különösség kö
zötti feszültség/alku pontjai. így most már világos, miért „ürességről”
és nem „elvontságról” van szó: a béke, a kenyér és a föld nem közös
fogalmi nevezője az összes orosz társadalmi igénynek 1917-ben. Mint
a túldetermináltság minden folyamatában, olyan sérelmek, amelyek
nek semmi közük nem volt ehhez a három igényhez, ennek ellenére
általuk jutottak kifejezésre.
Ezen a ponton foglalkozhatunk a populizmus két olyan vonatkozá
sával, amelyekre a téma irodalma gyakran hivatkozik, de amelyekre,
amint láttuk, nem adott kielégítő magyarázatot. Az egyik a populista
szimbólumok „pontatlanságával” és „homályosságával” kapcsolatos.
Amint azt az általam idézett szerzők elemzései megmutatták, rendsze
rint ez volt a populizmus elvetését közvetlenül megelőző lépés. Ha
ellenben az általam vázolt perspektívából, az üres jelölők társadalmi
termelése felől közelítjük meg a témát, akkor teljesen más következ
tetésekre jutunk. A népi tábor egységét vagy koherenciáját biztosító
jelölők üres jellege nem holmi politikai vagy ideológiai fejletlenség kö
vetkezménye; egyszerűen azt a tényt fejezi ki, hogy minden populista
egyesítésre egy radikálisan heterogén társadalmi terepen kerül sor. Ez
a heterogenitás nem hajlamos arra, hogy saját differenciális jellegéből
kiindulva eggyéolvadjon egy olyan egység körül, amely pusztán belső
fejlődésének eredménye volna; így mindenféle egység egy beíródásból
fog kiindulni, a beíródás felszíne (a népi szimbólumok) pedig nem
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redukálható a beleíródó tartalmakra. A népi szimbólumok kétségtelenül
azoknak a demokratikus igényeknek a kifejeződései, amelyeket össze
fognak; a kifejezés médiuma azonban nem redukálható arra, amit
kifejez: nem átlátszó médium. Visszatérve korábbi példámhoz: ha azt
mondjuk, hogy az oligarchia felelős a társadalmi igények meghiú
sulásáért, akkor nem olyasmit állítunk, ami magukból a társadalmi
igényekből kiolvasható volna; ezeken a társadalmi igényeken kívül
adódik, egy diskurzusban, amelybe beleíródhatnak. Ez a diskurzus
természetesen fokozni fogja az igényekből kiinduló küzdelmek haté
konyságát és koherenciáját. Ám minél heterogénebbek ezek a társa
dalmi igények, annál kevésbé lesz képes a beíródási felületüket bizto
sító diskurzus egy konkrét helyi szituáció közös differenciális kereté
re hivatkozni. Amint mondottam, egy helyi küzdelemben viszonylag
tisztában lehetek mind igényeim természetével, mind az erőkkel, ame
lyek ellen harcolok. Mihelyt azonban egy tágabb népi identitást és egy
globálisabb ellenséget próbálok megalkotni a részleges igények össze
illesztése révén, akkor mind a népi erők, mind az ellenség identitását
nehezebb lesz meghatároznom. Ezen a ponton merül fel szükségkép
pen az üresség mozzanata az egyenértékűségi kötelékek kialakulását
követően. Ergo, „homályosság” és „pontatlanság” —de nem valamiféle
marginális vagy primitív helyzet következményeként; hanem magába
a politikai természetébe beleíródva. Ha bizonyíték kell, gondoljunk
csak a populista mozgósítás fellángolásaira, amelyek újra és újra bekö
vetkeznek a íúlfejlett társadalmak szívében.
A második probléma, amely nem teljesen megoldott a populizmust
tárgyaló irodalomban, a vezető központi szerepével kapcsolatos. Hogy
magyarázzuk ezt meg? A két leggyakoribb magyarázat a „szuggesztió”
- a tömegelméletekből átvett kategória - és a „manipuláció” - vagy
igen gyakran a kettő kombinációja (ez a kombináció nem okoz külö
nösebb problémát, minthogy az egyik könnyűszerrel átmehet a má
sikba). Az én véleményem az, hogy az efféle magyarázat felesleges.
Mert még ha el is fogadjuk a „manipuláció” melletti érveket, azok lég-
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följebb a vezető szubjektív szándékait magyarázzák, de sötétben hagy
nak azt illetően, miért sikeres a manipuláció - azaz semmit sem fo
gunk tudni arról a viszonyról, amelyet a „manipuláció” címke össze
foglal. Ezért, ^módszerünket alkalmazva, a strukturális megközelítést
választjuk, és azt fogjuk megkérdezni, nincs-e valami az egyenértékűségi kötelékben, ami már előrevetíti a vezető funkciójának kulcsvonat
kozásait. Tudjuk már, hogy minél kiterjedtebb az egyenértékűségi kö
telék, annál üresebb lesz a láncot megalapozó jelölő (azaz a népi szim
bólum vagy identitás sajátszerübb különössége alárendelődik annak
az „egyetemes” funkciójának, hogy a láncot mint totalitást jelölje). De
tudunk valami mást is: hogy a népi szimbólum vagy identitás, egy beíródás felszíne lévén, nem passzívan fejezi ki azt, ami beleíródik, ha
nem ténylegesen megalkotja azt, amit kifejez, pusztán kifejezésének
folyamata altal. Más szavakkal: A népi szubjektum helyzete nem pusz
tán csak kifejezi a kívüle és előtte létrejött igények egységét, hanem az
egység létrejöttének döntő mozzanatát alkotja. Ezért mondtam azt,
hogy ez az egyesítő elem nem semleges vagy átlátszó médium. Ha az
volna, a diszkurzív/hegemonikus formáció bármiféle egységét meg
előzné a totalitás megnevezésének pillanata (azaz a név tökéletesen
közömbös lenne). Viszont ha - tekintetbe véve az egyenértékűségi
láncolatba belépő kapcsolatok radikális heterogenitását - koherens
illeszkedésük egyedüli forrása maga a láncolat mint olyan, és ha a lán
colat csak annyiban létezik, amennyiben egyik láncszeme sűríteni ké
pes az összes többit, a diszkurzív alakzat egysége a fogalmi rendből
(különbséglogika) áttevődik a nominális rendbe. Nyilvánvalóan még
inkább ez a helyzet olyan esetekben, amikor a differenciális/intéz
ményi logika kudarcot vall vagy visszavonul. Ezekben az esetekben
a név lesz a dolog alapja. Olyan heterogén elemek együttese azonban,
amelyeket egyenértékekként csupán egy név fog össze, szükségkép
pen szingularitás. Minél kevésbé immanens differenciális mechaniz
musok tartanak össze egy társadalmat, annál inkább függ koheren
ciája ettől a transzcendens, szinguláris mozzanattól. A szingularitás

120

II. RÉSZ. A „N ÉP" KONSTRUÁLÁSA

szélső formája azonban az egyediség. Ezáltal, jóformán észrevétlenül,
az egyenérték-logika szingularitáshoz vezet, a szingularitás pedig a cso
port egységének a vezér nevével való azonosításához. Bizonyos mér
tékig ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint Hobbes főhatalma: elvben
nincs akadálya, hogy egy testület ellássa a leviatán funkcióját; ám ép
pen többessége ütközik a szuverenitás oszthatatlan természetével.
Ezért az egyetlen „természetes” főhatalom, Hobbes szerint, egy egyén
lehet. A különbség e között és az általunk tárgyalt eset között az, hogy
Hobbes magáról a kormányzásról beszél, mi viszont egy jelölő totali
tás létesítéséről, és az utóbbiból nem következik automatikusan az
előbbi. Nelson Mandela szerepe a nemzet szimbólumaként össze
egyeztethető volt mozgalmának jelentős mértékű pluralizmusával.
Ugyanakkor a csoport szimbolikus egyesítése egy egyén körül - ebben
egyetértek Freuddal - elválaszthatatlan a „nép” kialakulásától.
Okfejtésünkbe, szinte észrevétlenül, belopakodott „megnevezés” és
„fogalmi meghatározás” oppozíciója. A továbbiakban ezt az oppozíciót
kell tisztáznunk, mert néhány, tárgyunk szempontjából döntő fontos
ságú kérdés múlik rajta.

MEGNEVEZÉS ÉS AFFEKTUS
Arról beszéltem, hogy a név válik a dolog alapjává. Pontosan mit
jelent ez a kijelentés? Egymás után két különböző szögből fogjuk ezt
megvizsgálni: az első azokkal a jelölő műveletekkel kapcsolatos,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy név ilyen szerepet betöltsön;
a másik az erővel e műveletek mögött, amely lehetővé teszi őket.
Az utóbbi vonatkozást megfogalmazhatjuk számunkra már ismerős
kifejezésekkel is: mit jelent a „befektetés”, amikor „radikális befek
tetésről” beszélünk? Ezeket a kérdéseket a lacani elmélet két kortárs
továbbfejlesztése - Slavoj Zizek és Joan Copjec műve - segítségével
fogjuk tárgyalni.
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Zizek kiindulópontja a jelenkori analitikus filozófiában folyó vita a
nevek és a dolgok kapcsolatáról.29 Van ennek egy klasszikus megkö
zelítése, amelyet eredetileg Bertrand Russell műveiben találunk meg,
később azonban a legtöbb analitikus filozófus átvette, mely szerint
minden név tartalmát leíró vonások egy kötege adja meg. A „tükör” szó
nak például van egy intenzionális tartalma (a képek visszaverésének
képessége stb.), ezért ezt a szót használom, valahányszor egy olyan
ténylegesen létező tárggyal találkozom, amely ezt a tartalmat felmu
tatja. John Stuart Mill különbséget tett leírható tartalommal rendel
kező köznevek és ilyennel nem rendelkező tulajdonnevek között. Ezt
a megkülönböztetést azonban Russell vitatta, azt állítva, hogy a „rendes”
tulajdonnevek - eltérően a „logikaiaktól” (a deiktikus kategóriáktól) rövidített leírások. „George W. Bush” például ennek a leírásnak a rö
vidítése: „Az Egyesült Államok elnöke, aki megszállta Irakot.” (Később
a leíráspárti filozófusok és logikusok azt is fontolóra vették, nem le
het-e leíró tartalmat kötni még a logikai tulajdonnevekhez is.) E meg
közelítésen belül az okoz nehézséget, hogy ugyanahhoz a tárgyhoz
leírások sokasága kapcsolható. Bush például ugyanilyen jól leírható,
mint „az az ember, aki piásból lett antialkoholista”. John Searle szerint
minden leírás csak egy eset az alternatív lehetőségek kötegében;
Michael Dummett szerint viszont kell lennie egy „alapvető” leírásnak,
amelynek az összes többi alá van rendelve. Ám ez a vita messze vezet
tárgyunktól. Számunkra annyi fontos, hogy megkülönböztessük a le
íráspárti megközelítést az ellentététől, amelynek legfőbb szószólója
Saul Kripke.30 Szerinte a szavak nem közös leíró vonásaik révén utal
nak a dolgokra, hanem egy „eredeti elkeresztelés” révén, amelynek
a leíráshoz semmi köze nincs. A nevek ebben az értelemben merev
megjelölések. Tegyük fel, hogy Bush soha nem fogalkozott politikával:
a „Bush” név akkor is őrá vonatkozna, minden olyan leíró vonás hiá
nyában is, amelyeket ma társítunk hozzá; és megfordítva, ha egy
új egyén bukkanna fel, aki történetesen e vonások mindegyikével
rendelkezne, mi mégis azt mondanánk, hogy ő nem Bush. Ugyanez
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érvényes a köznevekre: az arany - Kripke egyik példája szerint - arany
maradna még akkor is, ha bebizonyosodna, hogy a hagyományosan
neki tulajdonított valamennyi tulajdonság illúzió. Ebben az esetben
azt mondanánk, hogy az arany másmilyen, mint amilyennek gondol
tuk, és nem azt, hogy ez az anyag nem arany. Ha ezeket az érveket
lefordítjuk Saussure fogalmaira, a leíráspártiak rögzített megfelelést
hoznak létre jelölő és jelölt között; az ellentétes megközelítés viszont
emancipálja a jelölőt a jelölt igézetéből. Ezen a ponton világossá válik,
hogy az oppozíció, amivel az előző szakaszt zártam - „fogalmi meg
határozás” és „megnevezés” között - , itt leíráspárti és leírásellenes
oppozíciójaként jelenik meg újra. És ugyanennyire világos, hogy ok
fejtésünket kiinduló tételei szilárdan a leírásellenes táborban horgo
nyozzák le.
Nem anélkül azonban, hogy döntően meg ne változtatná terepét. Itt
lép a képbe Zizek. Miközben egészében a leírásellenesekkel ért egyet,
lacani álláspontjából kiindulva feltesz egy új kérdést Kripkének és kö
vetőinek: feltéve, hogy a tárgy ugyanaz marad a leírás minden változá
sa közepette, mi az, ami pontosan ugyanaz marad; mi az az X, amihez
az egymást követő leírások kapcsolódnak? Zizek válasza Lacan nyo
mán az, hogy X a megnevezés visszamenőleges hatása:
A leírásellenesség alapvető problémája annak meghatározása, mi al
kotja a jelölt tárgy identitását a leíró vonások folyton változó kötegén túl —mi teszi a tárgyat azonossá önmagával, még ha valamennyi
tulajdonsága megváltozik is; más szavakkal, hogyan értsük a „merev
megjelölés” objektív korrelátumát, amennyiben a név ugyanazt a tár
gyat jelöli minden lehetséges világban, minden tényszerűtlen szituá
cióban. Amit nem vettek észre, legalábbis a leírásellenesség szabvá
nyos változatában, hogy a tárgy azonosságának ilyen garantálása
minden tényszerűtlen szituációban - minden leíró vonásának változá
sa közepette - magának a megnevezésnek a visszamenőleges hatása:
maga a név, a jelölő az, ami a tárgy azonosságát hordozza.31
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Mármost észre kell vennünk, bármilyen nagyok is Zizek megoldá
sának érdemei, nem olyan megoldás ez, amely Kripke nézőpontjából
elfogadható lenne, mert ontológiai előfeltételeket vezet be, amelyek
nem egyeztethetők össze Kripke nézőpontjával. Kripke nemcsak
hogy nem fogadná el Zizek megoldását, de a problémát sem ismerné
el érvényesnek. Az ő elmélete - Lacanéval ellentétben - nem a meg
nevezés produktivitásáról szól, hanem a tiszta jelölésről, amelyben
a referenst - Zizek X-ét - egyszerűen adottnak veszi. Ám még ha
Kripke számára nincs is semmi értelme a megnevezés mint a tárgy
visszamenőleges létrehozása elgondolásának, számunkra nagyon is
sok értelme van, lévén, hogy a népi identitások általunk javasolt meg
közelítése éppenséggel a megnevezés performatív dimenziójában van
megalapozva. Mondjunk tehát búcsút Kripkének, és kövessük tovább
Zizek gondolatmenetét.
Zizek szerint a tűzőpont (point de capiton), amelynek a neve létre
hozza egy diszkurzív alakzat egységét - Lacan objet petit a-ja
nem
rendelkezik saját pozitív identitással: „hiába keressük a pozitív való
ságban, mert nincs pozitív állaga - mert pusztán egy űr tárgyiasulása,
a realitásban a jelölő felbukkanása által létrehozott folytonosság
hiányé.”32 Nem ajelöltek bősége, hanem éppen ellenkezőleg, a tiszta
jelölő jelenléte tölti be a tűzőpont szerepét.
Ha fenntartjuk is, hogy a point de capiton egy „csomópont”, a jelen
tések egyféle csomója, nem következik ebből, hogy egyszerűen csak
a „leggazdagabb” szó, az a szó, amelyben összesűrűsödik a „tűzdelt”
mező egész jelentésgazdagsága: a point de capiton inkább az a szó,
amelyik mint szó, magának a jelölőnek a szintjén, egyesít egy adott
mezőt, létrehozza identitását: hogy úgy mondjam, az a szó, amelyre
maguk a „dolgok” vonatkoznak, hogy felismerjék önmagukat egysé
gükben.33
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Zizek két példája nagyon tanulságos, mert azt a megfordítást mutatja,
ami a tűzdelő funkció megkülönböztető jellegzetessége. Az elsőben,
egy Marlboro-hirdetésre utalva, minden utalást Amerikára („a kemény
és becsületes emberek korlátlan horizontú országára”) a Marlboróhoz való viszony inverze tűzdel - nem mintha a Marlboro fejezné ki
Amerika identitását, hanem mintha ez utóbbi azáltal konstruálódna,
hogy elismerjük Amerikát a Marlboro országaként. Ugyanez a mecha
nizmus látható a Coca-Cola-hirdetésekben: a „Coke, ez Amerika”
nem fordítható meg így: „Amerika, ez Coke”, mert egyedül a Coke
tiszta jelölőként játszott szerepe az, amiben Amerika identitása kikris
tályosodik.
Ha visszanézünk az általam ismertetett intellektuális sorra, a klaszszikus leíráspárti állásponttól Lacanig, a gondolat mozgása világos
irányt mutat: a jelölő rendjének fokozódó emancipációját. Ugyanezt
a mozgást a megnevezés növekvő autonómiájaként is bemutathatjuk.
A leíráspártiak számára a megnevezés által végrehajtható műveleteket
szigorúan korlátozza a kényszerzubbony, amelyen belül sor kerül
rájuk: a bármely nevet belakni képes leíró vonások a jelölő rendjét
átlátszó médiummá fokozzák le, amely által név és dolog tisztán fo
galmi egybeesése kifejezésre jut (lévén a fogalom közös természetük).
A leírásellenességgel kezdetét veszi a jelölő (a név) autonómiája. Meg
nevezés és leírás e különválása azonban nem vezet a „megnevezés” ál
tal végrehajtható műveletek komplexitásának növekedéséhez, mert
jóllehet a jelölés immár nem a leírás alárendeltje, a jelölt identitása
előzetesen biztosított és meglehetősen független a megnevezése folya
matától. Csak a lacani megközelítés hoz valódi áttörést: a tárgy iden
titása és egysége magának a megnevezés műveletének eredménye.
Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a megnevezés se a leírásnak,
se egy előzetes kijelölésnek nincs alárendelve. Ahhoz, hogy ezt a sze
repét betöltse, a jelölőnek nem pusztán esetlegessé, hanem üressé is
kell válnia.
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Azt hiszem, ezek az észrevételek nagyon világosan megmutatják,
miért válik a név a dolog alapjává. Most rátérhetünk a népi identitá
sok kérdésére, és összefüggésbe hozhatjuk azt a korábbi elemzéseim
ből adódó néhány elméleti következtetéssel. Ezzel kapcsolatban négy
teendőnk lesz. Az első a lacani point de capiton (a csomópont) és a diszkurzív képződmény más elemei közötti viszonyt érinti. Világos, hogy
csomópontok nélkül képződmény sem lenne. A Marlboro nélkül az
amerikaiság - Zizek példájában - diffúz témák halmaza lenne, amelyet
nem lehet jelentéses totalitássá artikulálni. Ez pontosan az, amit
a népi identitások esetében láttunk: egy egyenértékűségi azonosulás
tűzőpontja nélkül a demokratikus egyenértékek pusztán virtuálisak
maradnának. A második az egyetemesség és a különösség viszonya
a tűzőpont identitásának meghatározásában. Ehhez hozzá kell ten
nünk azt az ide vonatkozó kérdést, hogy ha a tűzdelő funkció az egye
temességgel társul, akkor ez az egyetemesség teltséget vagy ürességet
fejez-e ki. Zizek a második megoldás felé hajlik: „A történelmi való
ság természetesen mindig szimbolizált; azt, ahogyan tapasztaljuk,
mindig különböző szimbolizációs módozatok közvetítik; Lacan
csupán annyit tesz hozzá ehhez a fenomenológiai közbölcsességhez,
hogy egy adott »jelentéstapasztalat« egysége, mely maga egy ideoló
giai jelentésmező horizontja, valamiféle »tiszta«, jelentéstelen, »jelölt
nélküli jelölő« lehet.”34
Az én válaszom más. Kezdjük azzal, hogy a „jelölt nélküli jelölő” fo
galma önmegsemmisítő, jelentése csak „zaj” lehet, és mint ilyen, kívül
állna a jelölés rendszerén. Amikor viszont „üres jelölőkről” beszélünk,
akkor valami egészen másra gondolunk: arra, hogy van egy hely a je
lölés rendszerén belül, amely lényegileg megjelenithetetleíí; ebben az
értelemben üres marad, de ez olyan üresség, amelyet én jelölhetek,
mert a jelölésen belüli űrről van szó. (Vesd össze azzal, ahogy Paul de
Mán elemzi a pascali zérót:35 a „zéró” egy szám hiánya, de azzal, hogy
nevet adtam ennek a hiánynak, a „zéró”-ból „egy”-et csináltam.) Mi
több, a népi identitásokról mint üres jelölőkről adott korábbi elem
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zésem, alapján mondhatom, hogy teltség és üresség kizárólagos alter
natívája hamis: amint láttuk, a népi identitás - a kielégítetlen igények
sokaságának egyenértékűsége által - kifejezi/letrehozza egy közös
ség teltségét mint valamit, amit tagadnak, és mint ilyen, betöltetlen
marad - egy üres teltséget, ha tetszik. Ha az üresség jelölőjével nem
mint egy különös hellyel foglalkozunk, hanem mint olyannal, ami
semmiféle jelölthöz nem kapcsolódik, miközben azonban a jelölésen
belül marad, ez csak azt jelentheti, hogy egy olyan teljesen befejezett
totalitásnak a neve, amelynek mint olyannak, nem volnának struktu
rális hiányai.
Milyen formát ölt tehát az „üresség” megjelenítése? Azt állítottam,
hogy a népi tábor totalizációja - a teltség/üresség mozzanatának diszkurzív kristályosodása - csak akkor következhet be, ha egy részleges
tartalom magára veszi egy olyan egyetemesség megjelenítését, amelylyel összemérhetetlen. Ez kulcsfontosságú. Még Zizek példájában is
megfigyelhetjük a különös tartalomnak és az egyetemes funkciónak
ezt az artikulációját: a Marlboro és a Coca-Cola tűzőpontokként mű
ködhetnek a hirdetés képein, és ezáltal egy bizonyos totalizáció jelö
lői lehetnek, de mégis a különös elemek, a Marlboro és a Coca-Cola
azok, amelyek betöltik ezt a szerepet. És egy hegemonikus művelet
hez hasonló valami éppen azért válik lehetségessé, mert egyaránt lehe
tetlen pusztán a különös identitásokra redukálni őket, vagy az utób
biakat teljesen kiküszöbölni tűzdelő szerepük nevében (ha ez a totális
kiküszöbölés lehetséges lenne, valóban jelölt nélküli jelölővel lenne
dolgunk).36
Ez elvezet a harmadik ponthoz. Egyetemes és különös illeszkedése,
amely alapjában elválaszthatatlan egy „nép” konstruálásától, nem
olyasmi, amire épp csak a szavak és a képek szintjén kerül sor: gya
korlatokban és intézményekben is leülepszik. Ahogy fentebb mond
tam, a „diskurzus” általunk használt fogalma - mely közel áll
Wittgenstein „nyelvjátékához” - szavak és cselekedetek illeszkedését
feltételezi, úgyhogy a tűzdelő funkció sohasem pusztán verbális mű
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hanem olyan anyagi gyakorlatokba van beágyazva, amelyek
intézményi stabilitásra tehetnek szert. Ez ugyanaz, mint ha azt mon
danánk, hogy minden hegemonikus elmozdulást mint az államkép
ződményben beállott változást kell felfognunk, feltéve, hogy ez utób
bit nem korlátozó, jogi értelemben, mint közszférát fogjuk fel, hanem,
Gramsci nyomán, kibővített értelemben, mint a közösség etikai-politi
kai mozzanatát. Minden állam mutatni fogja különösség és egyetemes
ség e kombinációját, mely elválaszthatatlan a hegemonikus működés
től. Világosan látszik, hogyan próbálja mind a hegeli, mind a marxi
államfogalom megbontani egyetemesnek és különösnek ezt a szükségszerű illeszkedését. Hegel szerint az állam szférája a társadalmi etika
területén elérhető egyetemesség legmagasabb formája: a bürokrácia
az egyetemes osztály, miközben a civil társadalom - a szükségletek
rendszere - a merő különösség birodalma. Marx szerint épp fordí
tott a helyzet: az állam az uralkodó osztály eszköze, és az „egyete
mes osztály” csak az önmagával megbékélt civil társadalomban
bukkanhat fel - amelyben az állam (a politkai hatalom) szükség
képpen elhal. Különösség és egyetemesség mindkét esetben kizáija
egymást. A kettő illeszkedése csak Gramscinál lesz elgondolható:
szerinte egy különösség - a plebs - tart igényt hegemonikusan arra,
hogy a populust alkossa, miközben a populus (az elvont egyetemesség)
csak a plebsben megtestesülve létezhet. Ezen a ponton közel járunk
a populizmus „népéhez”.
A negyedik, egyben utolsó pont a különösség/egyetemesség/meg
nevezés és a népi identitás létrejötte közötti kapcsolat. Térjünk vissza
egy pillanatra arra, amit a szingularitásról mondtam. A szingularitás az
én megközelítésemben szorosan kapcsolódik a heterogenitás kérdésé
hez. Az 5. fejezetben fogok foglalkozni a heterogenitás logikájának
főbb dimenzióival és hatásaival, de némelyiket megelőlegezhetem itt,
amennyiben szükség van rájuk, hogy megvilágíthassam a megnevezés
központi szerepét a populizmusban. Egy társadalom szimbolikus ke
retét - amit különbséglogikának neveztünk - a társadalmi homogenitás
v eiét,
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alkotja. Egyik intézménytől a másikig, egyik társadalmi kategóriától
a másikig mozoghatok, nem azért, mintha logikai kapcsolat volna kö
zöttük - jóllehet a későbbiek folyamán számos racionalizáció pró
bálhat logikai kapcsolatként helyreállítani intézményi összeköttetése
ket - , hanem mert minden differenciálás egy rendszerszerű együttest
feltételez, és azon belül vonatkozik egymásra. A nyelv mint különbsé
gek rendszere az archetipikus megnyilvánulása ennek a szimbolikus
összeköttetésnek. A heterogenitás első formája akkor jelentkezik,
amikor, mint láttuk, egy különös társadalmi igény nem elégíthető ki
a rendszeren belül: az igény túlcsap azon, ami keretei között differen
ciálisán megjeleníthető. A heterogén az, ami semmiféle differenciális
hellyel nem rendelkezik a szimbolikus renden belül (egyenértékű
a lacani reálissal).
Van azonban a heterogenitásnak egy másik, egyformán fontos típu
sa: az, amelyik a kielégítetlen igények kölcsönviszonyaiból származik.
Ezeket az igényeket immár a szimbolikus rendszer egyesíti/választja el
egymástól, hiszen éppen ennek a rendszernek a kimozdulása hozta
létre őket. De arra sem hajlamosak, hogy összeolvadjanak egymással,
mert ami specifikusságukat illeti, természetüket tekintve teljességgel
heterogének is lehetnek. Kezdeti és gyönge egyenértékűségi kapcsola
tukat pusztán annak a ténynek köszönhetik, hogy mind az intéz
ményrendszer kudarcát tükrözik. In extenso foglalkoztam már ezzel,
és most nem térnék vissza rá. Azt azonban hozzátenném, hogy az egyen
értékű együttes egysége, a redukálhatatlanul új kollektív akaraté, amelyben
a különös egyenértékűségek kikristályosodnak, teljességei egy név társadal
mi produktivitásán múlik. Ez a produktivitás kizárólag a név mint tiszta
jelölő működéséből származik - amikor, hogy úgy mondjam, n em f e 
je z ki semmiféle fogalmi egységet, amely megelőzte volna (amiképpen
ez lenne a helyzet, ha a leíráspárti nézőpontot választanánk).
Itt most szigorúan tarthatjuk magunkat a Zizek által bemutatott
lacani nézethez: a tárgy egysége a megnevezés visszamenőleges ha
tása. Ebből két következmény adódik: először, a név, mihelyt annak
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jelölőjévé válik, ami heterogén és túlzott egy adott társadalomban,
ellenállhatatlan vonzást fog gyakorolni minden igényre, amelyet kielé
gítetlenként és mint ilyent, a létező szimbolikus kerethez képest túl
zottként és heterogénként élnek meg; másodszor, mivel a névnek
- annak érdekében, hogy ezt az alkotó szerepet eljátszhassa - üres
jelölőnek kell lennie, végsőleg képtelen lesz meghatározni, milyen
típusú igények váljanak az egyenértékűségi láncolat részévé. Más sza
vakkal: ha a „nép” nevei megalkotják saját tárgyukat - azaz biztosítják
egy heterogén együttes egységét - , akkor a fordított mozgás is műkö
dik: soha nem tudják teljesen ellenőrizni, melyik igényeket testesítik
és jelenítik meg. A népi identitások mindig e két ellentétes mozgás fe
szültségének és a köztük megteremtett kétes egyensúlyoknak a helyei.
Ennek szükségszerű idelógiai kétértelműség az eredménye, amelynek
politikai következményei okfejtésünk későbbi szakaszában válnak
nyilvánvalóvá.
Ezen a ponton visszautalhatok arra, amit a retorikáról mondtam.
Szoros kapcsolatban áll a „szinguláris” és a „heterogén” imént tárgyalt
kérdéseivel, hiszen egy retorikai elmozdításnak vagy átcsoportosítás
nak pontosan az a funkciója, hogy felszabadítson egy nevet egyértel
mű fogalmi kötődéséből. Hadd hozzak fel itt egy olyan példát, ame
lyet másutt már tárgyaltam. Képzeljünk el egy szomszédságot, ahol
rasszista erőszak van jelen, és az egyedüli helyi erők, amelyek képesek
antirasszista ellenoffenzíva megszervezésére, a szakszervezetek. Már
most szoros, betű szerinti értelemben a szakszervezeteknek nem az
a feladatuk, hogy a rasszizmussal harcoljanak, hanem hogy a bérekről
és hasonlókról tárgyaljanak. Ha azonban az antirasszista kampányt
a szakszervezetek vállalják magukra, ez azért történik, mert egy és
ugyanazon szomszédságban érintkezés van a két téma között. Az elmozdulásos viszonyt kifejezések, témák, tényezők között a retoriká
ban metonímiának nevezzük. Tételezzük fel továbbá, hogy az antirasszizmus és a szakszervezeti küzdelem kapcsolata bizonyos ideig
fennáll: ez esetben az emberek elkezdik azt érezni, hogy természetes
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kapcsolat van a küzdelem e két típusa között. így az érintkezés viszo
nya analógiába megy át, a metonímia pedig metaforába. Ez a retorikai
elmozdulás három fontos változást von maga után. Először, a küz
delem és az igények kezdeti két típusának differenciális különössége
dacára bizonyos egyenértékűségi homogenitás jön létre közöttük. Má
sodszor, a szakszervezetek természete megváltozik ebben a folya
matban: immár nem a részleges érdekek tiszta kifejeződései egy adott
pillanatban, hanem inkább - amint a különféle egyenértékűségi illesz
kedések kialakulnak - csomópontok egy „nép” konstruálásában
(Gramsci megkülönböztetését használva: „korporatív” osztályból „hegemón” osztállyá alakulnak át). Harmadszor, a „szakszervezet” kifeje
zés egy szingularitás neve lesz a fent meghatározott értelemben: immár
nem egy elvont egyetemesség nevét jelöli, amelynek „lényege”, eset
leges módosulásoktól eltekintve, minden történelmi kontextusban
ismétlődni fog, hanem egy konkrét társadalmi tényező neve lesz, és
egyedüli lényege a heterogén elemek sajátos illeszkedése, amelyek
e név révén kristályosodnak egységes, kollektív akarattá. Más szavak
kal, nincs olyan társadalmi elem, amelynek jelentése ne lenne túlde
terminált. Az eredmény az, hogy ezt a jelentést nem lehet fogalmilag
megragadni, amennyiben „fogalmin” olyan jelöltet értünk, amely tel
jességgel megszüntetné a jelölési folyamat homályosságát. Ez megint
arra mutat, hogy a retorikai mechanizmusok, amint azt könyvem ele
jén állítottam, a társadalmi világ anatómiáját alkotják.
Elemzésünket egy végső, de döntő fontosságú dimenzióval kell kiegé
szítenünk. Egész populizmuselfogásunk, mint láttuk, a következő
tételeken fordul meg: ( 1) a „nép” megjelenéséhez - egyenértékűsége
ken keresztül - átmenetre van szükség az elszigetelt, heterogén igé
nyekről egy „globális” igényre, ami politikai határvonalak kialakulását
és a hatalom mint antagonisztikus erő diszkurzív konstruálását vonja
maga után; (2) minthogy azonban ez az átmenet nem következik
pusztán a heterogén igények elemzéséből - nincs logikai, dialektikus
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vagy szemiotikái átjárás az egyik szintről a másikra
valami minősé
gileg újnak kell közbejönnie. Ezért lehet a „megnevezésnek” az a viszszamenőleges hatálya, amelyről írtam. Ez a minőségileg differenciált
és redukálhatatlan mozzanat az, amit „radikális befektetésnek” nevez
tem. Azt azonban, mit von maga után a „befektetés” ilyetén fogalma,
majd még vizsgálnunk kell. A különféle jelölő műveletek, amelyekre
mostanáig utaltam, megmagyarázhatják a befektetés megjelenési fo r 
máit, de nem az erőt, amely a befektetést alkotja. Világos azonban,
hogy ha valami befektetés tárgyává válik - mint a szerelem vagy a gyű
lölet esetében
akkor a befektetés szükségképpen az affektus rendjé
be tartozik. Ezt az affektív dimenziót kell most elhelyeznem a képben.
Mindazonáltal nem árt az óvatosság. Tévedés volna azt gondolni,
hogy az affektust hozzáadván mindahhoz, amit eddig a jelölésről
mondtam, a jelenségek két olyan különböző típusát kezelem együtt,
amelyeket - legalábbis az elemzés szintjén - külön kellene választani.
Jelölés és affektus viszonya valójában sokkalta bensőségesebb. Amint
már láttuk, a nyelv paradigmatikus pólusa (Saussure asszociatív tengelye)
integráns része a nyelv működésének - azaz nem lehetne jelölés para
digmatikus behelyettesítések nélkül. A paradigmatikus viszonyok
azonban, mint láttuk, a jelölő és a jelölt szintjén egyaránt működő he
lyettesítésekből állnak, és ezeket a társításokat a tudattalan irányítja.
Nem lehetséges olyan nyelv, amelyben az érték relációk csak formálisan
jellemezhető egységek között jönnek létre. Affektusra van tehát szük
ség, hogy a jelölés lehetségessé váljon. De ugyanerre a következtetésre
jutunk, ha az affektusokból kiindulva vesszük szemügyre a dolgot. Az
affektus nem olyasmi, ami önmagában, a nyelvtől függetlenül létez
nék; csak egy jelölőláncolat differenciális kathexisei révén jön létre.
Pontosan ez az, amit a „befektetés” jelent. A következtetés világos: az
általunk „diszkurzív vagy hegemonikus képződményeknek” nevezett
komplexusok, amelyek a különbség- és egyenérték-logikát artikulál
ják, érthetetlenek lennének az affektív összetevőjük nélkül. (Ez újabb
bizonyítéka annak - ha még szükség volna rá - , mennyire hiábavaló
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a populista érzelmi ragaszkodást egy beszennyezhetetlen racionalitás
nevében elvetni.)
Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy bármely társadalmi egész
a jelölő és az affektív dimenziók szétválaszthatatlan illeszkedésének
eredménye. A népi identitások megalkotásáról szólva azonban az
egésznek egy nagyon különös típusával van dolgunk: nem azzal,
amelyik egyszerűen részekből áll, hanem azzal, amelyben egy rész
működik egészként (példánkban a plebs, amelyik azonosnak állítja
magát a populusszal). Pontosan ugyanez a helyzet, ha a hegemónia
szemszögéből nézzük: mint tudjuk, a hegemonikus reláció az, amely
ben bizonyos különösség egy elérhetetlen egyetemességet jelöl. De mi
az ontológiai lehetősége egy ilyen viszonynak? E kérdés megválaszo
lása érdekében két megvilágosító erejű elemzést fogok megvizsgálni
Joan Copjec legújabb könyvéből. A pszichoanalízis területére tartoz
nak, de politikai elemzésünket érintő következményeik jól láthatóak
és messze hatóak.37
Copjec első, „Az állhatatosság sírköve: az Antigonéról” című esszéjé
nek témánk szempontjából fontos helyén Freud halálösztönét tárgyal
ja. Freud szerint, mondja, a halál minden késztetés célja. Mit jelent ez?
Lényegében azt, hogy minden késztetés „a múltra irányul, arra az idő
re, amikor az alany még nem ott volt, ahol most, időbe ágyazottan és
a halál felé tartva” (33. p.). A lélektelenségnek vagy tehetetlenségnek
ezt a korábbi állapotát, amely retrospektív illúzió (Copjec a Timaiosz
mítoszára utal, amely szerint a földnek, mindent magában foglaló
gömb lévén, nincs szüksége szervekre - nincs külseje), a pszichoana
lízis az eredeti anya/gyermek kettős értelmében olvassa, „melynek tar
talmaznia kellett minden dolgot és minden boldogságot, és amelyhez
az alany egész életében visszatérni igyekszik”. (Könnyűszerrel felis
merhetünk ebben a képben valamit, ami politikai elemzésünkben már
jelen van: a teltség eszméjét, amelyet a kielégítetlen igények folyama
tosan újraalkotnak egy távoliét jelenléteként.) Ha ez a teltség mitikus,
tényleges keresése csak pusztítást eredményezhet, eltekintve két tény-
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tői, amelyeket Copjec hangsúlyoz: „(1) hogy nincs egyetlen, teljes
késztetés, csak részleges késztetések vannak, és így nincs megvalósítható
pusztító szándék; és (2) a késztetés második paradoxona, amely szerint
a késztetés működésének része célja elérésének akadályozása. így egy
tőle elválaszthatatlan akadály - a késztetés tágya - egyidejűleg fékezi
és feltördeli a késztetést, megzabolázza, ezáltal megakadályozza, hogy
elérje célját, és részleges késztetésekre bontja” (34. p.). így a készteté
sek megelégednek azokkal a részleges tárgyakkal, amelyeket Lacan
objets petit a-nak nevez.
Fontos látnunk, hogyan konstruálódik Copjec okfejtése freudi és
lacani szövegek belsejében. Kezdjük azzal, hogy itt van Freud elgon
dolása a Nebenmenschről (az ősi anyáról) és a kezdeti hasadásról - das
Ding (a Dolog) - a visszahozhatatlan teltség és a megjeleníthető kö
zött. Valami az ősi anyából nem fordítható le megjelenítéssé; így egy
rés nyílik a jelölő rendjében. Ám ha ennyiben maradnánk, akkor
a noumenon és fenomenális megjelenítése, lét és gondolkodás kanti
szembeállításának terepén lennénk. Lacan ezen a ponton radikalizálja
Freud gondolatát: az elveszett Dolog nem a gondolkodás lehetetlensége,
hanem a Lét űrje: „nem arról van szó, hogy az anya eltűnik a megjele
nítésből vagy a gondolatból, hanem hogy az élvezet, amely hozzá
kötött, elveszett, és ez a veszteség egész létemet kiüríti” (Copjec, 36. p.).
Ha azonban az élvezet nem veszett el, az azért van, mert nyomai meg
maradnak a részleges tárgyakon. E nyomok természetét azonban
gondosan kell vizsgálni, mert nem követik a noumenon/fenomenon
megjelenítési sémát. A részleges tárgy maga válik totalitássá; az egész
színtér strukturáló elve lesz:
A Vorstellungreprásentanz [fogalmi megjelenítés] koncepciójának ki
alakulása, úgy tűnik, két részre osztotta a Nebenmensch-komplexum

Ding komponensét, das Dingre és Vorstellungreprásentanzra, noha
das Ding nem fogható fel többé noumenális tárgyként, és csak azáltal
őrződik meg, hogy a Vorstellungreprasentanzot részlegesként írjuk le.
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Az elméletből nyilvánvaló, hogy amikor ez a részleges tárgy színre
lép, eltorlaszolja az utat das Ding régi fogalma felé, amely most már
csak retrospektív illúzió... Az áruló megbízott és a részleges tárgy
nem egy másutt létező Dolog vagy test nyilvánvalóságaként hat, ha
nem annak nyilvánvalóságaként, hogy a test és a kielégülés elveszí
tették az organikus test és a noumenális dolog támaszát. (37. p.)

Copjec nagyon körültekintően hangsúlyozza, hogy ez a módosulás
szakít azzal az elgondolással, hogy az élvezet részleges tárgya az elér
hetetlen Dolgot képviselné. Lacan meghatározását idézve a szublimá
cióról, ami „egy közönséges tárgy felemelése a Dolog méltóságába”,
úgy értelmezi, hogy „a felemelés, úgy tűnik, nem a megjelenítés funk
cióját vonja maga után, hanem inkább azt, hogy - a szublimáció köz
napi értelmezésének megfordításaként - egy közönséges tárgy helyet
tesítse a Dolgot” (38. p.).
Ugyanennek a kötetnek egy másik tanulmányában - „A nárcizmus,
oldalvást megközelítve” - Copjec azt a fontos megfigyelést teszi, hogy
a részleges tárgy nem egy egész része, hanem egy rész, amely az egész.
Balázs Bélát és Deleuze-t idézi, akik szerint a közelképek nem egysze
rűen azt jelentik, hogy egy részletre fókuszálunk az egészen belül hanem inkább mintha a részen keresztül az egész színteret dimenzio
nálnánk újra: „Deleuze azt állítja, hogy a közelkép nem a színtér egy
részének közelebbi látványa, azaz nem tár fel egy tárgyat, amely
a színtér elemének tekinthető, az egészből kiragadott, majd figyel
münk felkeltése érdekében felnagyított részletet. A közelkép inkább
magát a színtér egészét tátja fel, vagy ahogy Deleuze mondja, egész
»kifejezettjét«... Érvelni fogok amellett, hogy a késztetés részleges
tárgya ugyanezt a logikát példázza; nem alkotja a szervezet részét, de
abszolút változást von maga után” (53. p.). Ezen a módon a részleges
tárgy nem lesz többé egy totalitást felidéző részlegesség, hanem - ko
rábbi terminológiánkat használva - a neve lesz ennek a totalitásnak.
Lacan szakít az anya/gyerek kettős elgondolásával, megtoldja az anyáról
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leválasztott harmadik összetevővel: az emlővel - a késztetés voltakép
peni tárgyával:
A „hiány tárgya” kifejezést nem érthetjük meg a timaioszi/lamelliánus
mítoszon kívül, amelyből ered. A részleges tárgy vagy a hiány tárgya
a hiányból, az űrből lép elő, az eredeti Teljes vagy das Ding elveszté
se nyitja meg. A mitikus kielégülés helyett, amely abból származik,
hogy egyesül az anyai Dologgal, az alany most ebben a részleges
tárgyban talál kielégülést... A késztetés külső tárgyának felemelése
- maradjunk a tej példájánál - az emlő rangjára (vagyis egy olyan
tárgy rangjára, amely a szájnál vagy gyomornál többet képes kielégí
teni) nem függ kulturális vagy társadalmi értékétől a többi tárgyhoz
képest. „Emlőértékének” többlete, mondjuk így, egyedül azon mú
lik, hogy a késztetés kielégülése tárgyául választja. (60. p.)

Az olvasó megkérdezhetné: mi vonatkozik mindebből a népi identitá
sokra? A válasz nagyon egyszerű: minden. Copjec tökéletesen tudatá
ban van annak, hogy a pszichoanalitikus kategóriák nem regionálisak,
hanem egy olyan mezőhöz tartoznak, amelyet általános ontológiának
nevezhetnénk. Kijelenti például, hogy a késztetések elmélete Freudnál
a klasszikus ontológiai kérdések helyét foglalja el. Igaz, hogy fejtege
tése - mint a pszichoanalízisben oly gyakran - túlnyomórészt geneti
kus jellegű, ám nem nehéz strukturális kifejezésekkel átfogalmazni.
Az anya/gyermek kettős mitikus teljessége megfelel az el nem ért
teltségnek, amelyet - ellentéteiként - a kielégítetlen igények okozta
elmozdulások idéznek elő. De a vágyakozás erre a teltségre vagy tel
jességre nem tűnik egyszerűen el; áttevődik részleges tárgyakra, ame
lyek a késztetések tárgyai. Politikai értelemben ez pontosan az, amit
hegemonikus relációnak neveztem: bizonyos különösség, amely egy
lehetetlen egyetemesség szerepét tölti be. Minthogy e tárgyak részleges
jellege nem egy különös történet eredménye, hanem elválaszthatatlan
magától a jelölés struktúrájától, Lacan objet petit a-ja egy társadalmi
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ontológia kulcseleme. Az egészet mindig egy rész fogja megtestesíteni.
Elemzésünk fogalmaival: nincs olyan egyetemesség, amelyik nem he
gemonikus. De még többről is van szó: akárcsak a közelkép és a tej
„emlőértéke” Copjec példáiban, a különös részek anyagiságában
nincs semmi, ami egyiket vagy másikat eleve arra determinálná, hogy
egészként működjön. Ám mihelyt valamelyik rész így kezd működni,
éppenséggel anyagisága, mint részé, válik az élvezet forrásává.
Gramsci hasonló kifejezésekkel fogalmazta meg a politikai összefüg
gést: hogy melyik társadalmi erő lesz a társadalom mint egész hege
monikus megjelenítője, az esetleges küzdelem eredménye; mihelyt
azonban egy különös társadalmi erő hegemonikus lesz, egy egész tör
ténelmi korszakon át az is marad. A befektetés tárgya lehet esetleges,
de egész biztos nem közömbös - nem változtatható tetszés szerint. Ez
zel jutunk el a radikális befektetés jelentésének teljes magyarázatáig:
az, ami egy tárgyat egy mitikus teltség megtestesítőjévé tesz. Az affektus (vagyis az élvezet) a befektetés leglényege, miközben esetleges jel
lege felelős a képlet „radikális” összetevőjéért.
Hadd hangsúlyozzam újra ezt a pontot. Nem alkalmi vagy külső
homológiákkal van dolgunk, hanem magát az objektivitás struktúrá
ját érintő valaminek egy és ugyanazon felfedezésével két különböző
szögből - a pszichoanalízis és a politika nézőpontjából. A tudattalan
freudi felfedezésének fő ontológiai következménye az, hogy a megje
lenítés kategóriája nem egyszerűen csak újraalkot, másodlagos szin
ten, egy őt megelőző teltséget, amely közvetlenül megragadható, ha
nem épp ellenkezőleg, a megjelenítés az abszolút elsődleges szint az
objektivitás megalkotásában. Ezért nincs olyan jelentés, amely ne vol
na kezdettől fogva túldeterminált. Minthogy az ősi anya teltsége tisz
tán mitikus tárgy, nincs elérhető jouissance, kivéve a radikális befekte
tést egy objet petit a-ba. Az objet petit a így elsődleges ontológiai kate
góriává válik. De ugyanerre a felfedezésre (és nem pusztán egy ezzel
analógra) jutunk, ha a politikaelmélet nézőpontjából indulunk ki.
Semmiféle társadalmi teltség nem érhető el hegemónia nélkül; és a he
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gemónia nem más, mint egy olyan teltség befektetése egy részleges
tárgyba, amely mindig el fog illanni előlünk, mert tisztán mitikus
(a mi kifejezéseinkkel: pusztán a „hiányos létként” megtapasztalt hely
zet pozitív fonákja). Az objet petit a logikája és a hegemonikus logika
nem pusztán hasonlóak: egyszerűen azonosak. Ezért van az, hogy
a marxi hagyományon belül Gramsci fellépése döntő episztemológiai
szakadást képvisel: míg a marxizmus hagyományosan arról álmodott,
hogy eljuthat egy rendszerszerűen zárt totalitáshoz (végső soron gaz
dasági meghatározottság stb.), a hegemonikus megközelítés határo
zottan szakít ezzel az esszencialista társadalmi logikával. Az egyetlen
lehetséges totalizáló horizontot egy részlegesség (a hegemonikus erő)
adja, amely egy mitikus totalitás megjelenítőjévé válik. Lacani fogal
makkal: egy tárgy a Dolog rangjára emelkedik. Ebben az értelemben
a hegemonikus befektetés tárgya nem a második legjobb a reális tárgy
hoz képest, amely egy tökéletesen megbékélt társadalom lenne
(és rendszerszerű totalitásként nem igényelne befektetést és hegemó
niát); egyszerűen a teltséget egy adott történelmi horizontban jelölő
név az, ami egy hegemonikus befektetés részleges tárgyakánt nem
ersatz, hanem egy szenvedélyes kötődés kapcsolódási pontja. Copjec
gondolatmenete a kielégülni képes késztetésről azért nagyon is ideillő,
mert egy másik regiszterben éppen azt a politikai állítást támasztja alá,
amelyet bizonyítani igyekszem.
Mindez azért áll nyilvánvaló kapcsolatban könyvem tárgyával,
mert - ennek az okfejtés e pontján már világosnak kell lennie - nincs
populizmus egy részleges tárgyba való affektív befektetés nélkül. Ha
egy társadalomnak sikerülne olyan természetű intézményes rendet lét
rehoznia, ahol minden igény saját immanens mechanizmusán belül
kielégíthető, akkor nem lenne populizmus, de nyilvánvaló okokból
politika sem lenne. Egy „nép” (egy magát populusnak állító plebs)
konstruálásának szükségessége csak akkor merül fel, amikor a telt
ség nem érhető el, és a társadalmon belül részleges tárgyak (célok,
figurák, szimbólumok) olyan kathexist kapnak, hogy a teltség
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hiányának nevévé válnak. Azt hiszem, a korábbi gondolatmenet alap
ján eléggé világos, miért döntő jelentőségű az affektív dimenzió ebben
a folyamatban.

POPULIZMUS
Bevezettem mindazokat az elméleti változókat, amelyekre szükség van
ahhoz, hogy megkísérelhessük a populizmus ideiglenes fogalmi meg
ragadását. Három vonatkozást kell szem előtt tartanunk:
1. Először, világosnak kell lennie ezen a ponton, hogy „populizmus”
alatt nem a mozgalmak egy típusát értjük - amelyet akár sajátos társa
dalmi bázisa, akár különös ideológiai orientációja alapján azonosíthat
nánk - , hanem egy politikai logikát. Minden arra irányuló erőfeszítés,
hogy olyasféle idioszinkráziás elemet találjanak a populizmusban,
mint amilyen a paraszti vagy kistulajdonosi bázis, az ellenállás a gaz
dasági modernizációval szemben vagy a marginalizált elitek általi manipuláltság, mint láttuk, lényegében kudarcba fulladt: mindig elsö
pörte a kivételek áradata. Mit értünk azonban „politikai logikán”?
Ahogy máshol hangsúlyoztam,38 a társadalmi logikát szerintem állítá
sok elvont rendszere alkotja - mondhatni, egy olyan horizontot fel
rajzoló szabályrendszer, amelyen belül bizonyos tárgyak megjeleníthetőek, míg másokat kizár. így beszélhetünk a rokonság logikájáról,
a piac logikájáról - vagy (hogy Wittgenstein példáját alkalmazzuk) a
sakkjáték logikájáról. A politikai logikának azonban van egy olyan sa
játossága, amit fontos hangsúlyozni. Míg a társadalmi logikák szabály
követést feltételeznek, a politikai logikák a társadalmi alapításával
kapcsolatosak. Ez az alapítás azonban, amint azt már tudjuk, nem egy
önkényes fiat, hanem társadalmi igényekből indul ki, és ebben az ér
telemben a társadalmi változás bármely folyamatának elmaradhatatlan
részét alkotja. A változás pedig, amint azt ugyancsak tudjuk, egyenérték és különbség különféle illeszkedései révén zajlik le, és az egyen-
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értékűségi mozzanat egy globális politikai alany megalkotását felté
telezi, amely a társadalmi igények sokaságát együvé tereli. Ez azután,
amint láttuk, maga után vonja belső határvonalak konstruálását és egy
intézményes „másik” azonosítását. Valahányszor a strukturális mozza
natok ilyen kombinációjával találkozunk, függetlenül az adott po
litikai mozgalom ideológiai vagy társadalmi tartalmától, valamiféle
populizmussal van dolgunk.
2. Korábbi gondolatmenetünkből két másik vonatkozásnak is szere
pet kell játszania a populizmus fogalmi megragadásában: a megneve
zésnek és az affektusnak. Elsősorban a megnevezésnek. Ha a „nép”
konstruálása radikális - vagyis társadalmi cselekvőket mint olyanokat
hoz létre, és nem a csoport előzetesen adott egységét fejezi ki - , akkor
a népi identitás által kétes egységbe foglalt igények heterogenitásának
redukálhatatlannak kell lennie. Ez nem jelenti szükségképpen azt,
hogy ezek az igények nem analógok vagy legalább összemérhetőek
bizonyos szinten; de azt jelenti, hogy nem írhatók be a különbségek
olyan strukturális rendszerébe, amely infrastrukturális alapot biztosí
tana számukra. Ez a pont kulcsfontosságú: a heterogenitás nem jelent
differencialitást. A priori rendszeregység pontosan azért nem lehetsé
ges, mert a kielégítetlen igények egy rendszerszerű kimozdulás kifeje
ződései. Ebből két, általam elemzett következtetés adódik: (1) a népi
alanyok egységének mozzanata nem fogalmi, hanem nominális szin
ten adott - vagyis a népi alanyok mindig szingularitások; (2) ponto
san azért, mert ez a név nem fogalmilag (szektorszerűen) megalapo
zott, a határvonal azok között az igények között, amelyeket magába
fog foglalni és amelyeket ki fog zárni, elmosódott és szünet nélkül
vitatott lesz. Ebből levezethető, hogy a populista diskurzus nyelve
- legyen akár jobb-, akár baloldali - mindig pontatlan és ingadozó
lesz: nem valamiféle kognitív hiányosság következtében, hanem mert
performatív módon próbál működni egy olyan társadalmi realitásban,
amely nagymértékben heterogén és ingadozó. A homályosságnak és
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a pontatlanságnak ezt a mozzanatát - amelynek nyilvánvalóan semmi
féle pejoratív mellékzöngéje nincs számomra - minden populista mű
ködés lényegi összetevőjének tartom.
Nézzük most az affektust. Korábbi gondolatmenetünkből ki nem
mondottan következik, hogy nincs affektus alkati egyenetlenség nél
kül. Lacan terminológiáját használva, ha a Reális volna a Szimbolikus
előtt, akkor belső differenciálódás nélküli, folytonos teltséggel rendel
keznénk. A Reális jelenléte a Szimbolikuson belül azonban egyenetlen
séget eredményez: az objet petit a differenciális kathexist feltételez, és
ezt a kathexist nevezzük affektusnak. Freud George Bemard Shaw-t
idézi, aki szerint a szerelem számottevően eltúlozza a különbséget nő
és nő között. A tiszta harmónia összeegyeztethetetlen volna az affektussal. Ahogy Ortega y Gasset mondta, a történelem megsemmisülne,
ha minden belső momentumával méltányosan bánnánk. Az affektus
ebben az értelemben radikális folytonossághiányt jelent az egyik tárgy
és a másik között, és ez a folytonossághiány csak egy differenciális
kathexis keretében gondolható el. Ha a népi identitások kérdését he
lyesen akarjuk megközelíteni, akkor e strukturális sorozat minden
mozzanatára ügyelnünk kell. Először itt van a mitikus teltség mozza
nata, amelyet hiába keresünk: az anya/gyermek egység helyreállítása
vagy politikai fogalmakkal a teljesen megbékélt társadalom. Aztán itt
van a késztetések részlegessé válása: az objet petit a-k sokasága, amely
ben egy ponton a végsőleg elérhetetlen teltség ölt testet. Itt gondos
elemzésre van szükség, mert a testet öltés több különböző dolgot
jelenthet. Ez az a pont, ahol Copjec elemzésének helytállóságára fény
derül. Joggal veti el a megjelenítés pusztán külsődleges elgondolását,
amely szerint valamit, ami nem mutatkozhat meg, mint olyan, kö
zömbös ersatzok láncolata helyettesít. Milyen lehet egy bensőségesebb
kapcsolat a megtestesített és a megtestesítés aktusa között? Előzetes
elemzéseink lehetővé teszik, hogy helyes választ adjunk erre a kérdés
re. Valaminek a megtestesítése csak azt jelentheti, hogy nevet adunk
annak, ami megtestesül; minthogy azonban egy lehetetlen teltség az,
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ami megtestesül, valami, aminek nincs saját, független állaga, a „meg
testesülő” valami a katektikus befektetés teljes tárgya lesz. A megtes
tesítő tárgy így a végső horizontja annak, ami elérhető - nem mintha
létezne egy elérhetetlen „túl”, hanem mert ez a „túl”, nem rendelkez
vén saját entitással, csak egy olyan tárgy fantazmatikus többleteként
lehet jelen, amelynek révén a kielégülés elérhető - ez a többlet, Copjec
szavaival, a tej „emlőértéke”. Pszichoanalitikus fogalmakkal: míg a vágy
nem ismer kielégülést, és csak azáltal él, hogy egymást követő tár
gyak révén újratermeli magát, a késztetés kielégülést találhat, de ezt
csak azáltal érheti el, hogy „szublimál”, a Dolog rangjára emel egy tár
gyat. Fordítsuk le ezt a politika nyelvére: egy bizonyos igény, amely
kezdetben csak egy volt a sok közül, egy ponton váratlanul közép
ponti szerepet kap, és a neve lesz valaminek, ami túlmegy rajta, vala
minek, amit maga nem képes ellenőrizni, de ami mégis elkerülhe
tetlen „végzetévé” válik. Amikor egy demokratikus igény átmegy ezen
a folyamaton, „népi” igénnyé válik. Ám ezt nem érheti el saját kezdeti,
anyagi különössége keretében. A szublimáció csomópontjává kell
válnia; „emlőértékre” kell szert tennie. A „név” csak ekkor fog leválni
a „fogalomról”, ajelölő a jelöltről. Enélkül a leválás nélkül nem lenne
populizmus.
3. Végül egy harmadik vonatkozást is tekintetbe kell venni. Jóllehet
következményei teljességével az 5. fejezetben fogok foglalkozni, előre
kell bocsátanom itt néhány megjegyzést, amelyeket már a populizmus
hozzávetőleges körvonalazása is szükségessé tesz. Azt állítottam ko
rábban, hogy a különbség és az egyenérték logikája, jóllehet végső so
ron antagonisztikusak, nem nélkülözhetik egymást. Kölcsönviszonyban álló dimenziók feszültségterét lakják. Utaltam már ennek okára:
egy egyenértékűségi lánc gyengítheti, de teljesen meg nem szüntetheti
láncszemei különösségét. Egy különös igény azért lesz szolidáris más
kielégítetlen igényekkel, mert maga kielégítetlen, következésképpen
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a láncszem különösségének aktív jelenléte nélkül nem volna egyen
értékűségi láncolat.
Ezt a vonatkozást egymásban tükröződő különbségként és egyenér
tékűségként jellemeztem. Ez a tükrözés alkotó szerepű, de a két pólus
közötti feszültség ugyancsak az. Feszültség és tükrözés esetlegesen
bizonytalan egyensúlyi állapotokban kombinálódhat, ám egyik sem
képes teljesen kiküszöbölni a másikat. Gondoljuk el az egyenértékűség
látszólag legtisztább példáját: egy millenarista parasztlázadást. Hajla
mosak lennénk azt gondolni, hogy itt nem keveredik egymással és
nem tükröződik egymásban különbség és egyenértékűség: egyfelől az
ellenség totális jellegű, a viszony hozzá a teljes megsemmisítés szán
déka; másfelől, minthogy a szembenállás értelmét annak megvédése
adja, ami a közösség már volt, úgy tűnik, mintha minden közösségi
különösség megelőzné az egyenértékűségi szembenállást, és létesülése nem függene ettől a szembenállástól. Minthogy a két világ össze
csapása nem ismer kompromisszumot, úgy tűnik, hogy bármilyen
szubsztanciális realitással rendelkeznek, az megelőzi az összecsapást,
és nem annak eredménye. Más szavakkal, mintha a közösségi teret ki
zárólag egy különbséglogika szervezné, az egyenértékűség mozzanata
pedig teljesen külső lenne - azaz különbség és egyenértékűség nem
tükröződne többé egymásban; mintha az, ami a két dimenzió feszült
sége volt, feloldódna totális elkülönülésükben. Ez azonban téves kö
vetkeztetés volna. Mert még egy millenáris lázadás szélsőséges eseté
ben is működik a tükrözés mozzanata. Mihelyt a lázadás kitör, a kö
zösségben semmi sem marad olyan, amilyen volt. Még ha a lázadás
célja egy korábbi identitás helyreállítása volna is, ezt az identitást újra
fel kell találnia; nem támaszkodhat egyszerűen valami előzetesen tel
jes egészében adottra. A közösség megvédése egy külső fenyegetéstől
elmozdította ezt a közösséget, amely fennmaradása érdekében nem is
mételhet meg egyszerűen valamit, ami megelőzte az elmozdítás pilla
natát. Ezért van az, hogy aki meg akaija védeni a dolgok létező rend
jét, az már el is vesztette, éppen a védelem által. A mi szavainkkal:
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egy fenyegetett rend fennmaradása már nem alapulhat tisztán a kü
lönbséglogikán; sikere e különbségek beíródásától függ egy egyen
értékűségi láncolatba.
Ennek a körülménynek néhány döntő jelentőségű következménye
van a népi identitások és a populizmus kérdését illetően. A millenarizmus példája köztudottan szélsőséges példa, de kimutatva, hogy
a kettős tükrözés mozzanata még ebben az esetben is jelen van, fényt
deríthetünk a populizmus természetébe beleíródott változatok egész
seregére. Ha az egyenérték-logika nem oldja fel a különbségeket, ha
nem beírja őket önmagába, és ha a két logika viszonylagos súlya nagy
mértékben annak az autonómiájától függ, ami a beíródás felülete által
gyakorolt hegemóniához képest beíródik, a változatoknak a kettős
tükrözés által megnyitott tere valóban alapvető. Más szavakkal: bár
mely társadalmi szint vagy intézmény működhet egyenértékűségi be
íródás felületeként. A lényeg az, hogy mivel a populista tapasztalat
alapjaiban bekövetkezett kimozdulás egyenértékű beíródást tesz szük
ségessé, minden felbukkanó „nép”, jellegétől függetlenül, két arcot fog
mutatni: az egyik a szakítás a létező renddel; a másik egy „rendezés”
bevezetése az alapvető kimozdulás helyén. Hadd hozzak fel két pél
dát, amelyek, reményeim szerint, e kissé elvont kijelentéseket érthe
tővé teszik.
Vegyük egyik szélsőségként Mao Ce-tung „hosszú menetelését”. Itt
a fenti értelemben vett „populizmussal” van dolgunk: a kísérlettel,
hogy antagonisztikus helyzetek sokaságából egy „népet” mint törté
nelmi cselekvőt létrehozzunk. Mao még beszél is „a népen belüli ellen
tétekről”, úgyhogy behozza a képbe a „népet”, ami a klasszikus mar
xista elméletben anatéma alá esne. Ez a fentebb tárgyalt kettős tükrö
zés: a „népet”, mely messze áll attól, hogy olyan homogén természettel
rendelkezzen, mint amilyent tisztán osztályszereplőknek tulajdoníta
nánk (akiket a termelési viszonyokban elfoglalt pontos helyük határoz
meg), szakadási pontok sokaságának illeszkedéseként fogjuk fel. Ezek
a szakadási pontok azonban, amelyek egy megrendült szimbolikus
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keretben merülnek fel - a polgárháború, a japán megszállás, a had
urak közötti konfliktusok és így tovább - , alkatuknál fogva egy olyan
népi beíródási felülettől függenek, amely túlmegy rajtuk. Itt van a fen
tebb említett két dimenzió: egyfelől a status quóval, az előző intéz
ményes renddel való szakítás kísérlete; másfelől egy olyan rend létre
hozásának kísérlete, ahol anómia és kimozdulás van. Az egyenértékű
ségi láncolat így szükségképpen kettős szerepet játszik: lehetővé teszi
az igények különösségének megjelenését, ám ugyanakkor maga alá
rendeli ezeket mint a beíródás szükséges felületét.
Lássunk most egy olyan példát, amely látszólag az ellenkező véglet
hez tartozik: Adhemar de Barros híveinek politikai mozgósítását.
De Barros dél-brazíliai, korrupt politikus volt, akinek kampányai az
1950-es években a „Rouba mais f á z ” („Lop, de véghezviszi”) jelszóval
zajlottak. A népi igények De Barros-féle beíródása lényegileg kliens
elvű volt: szavazatokat cserélt politikai szívességekre. Príma facie na
gyon kevés közöset látunk Mao globális emancipációs vállalkozása és
Adhemar de Barros cosa nostrája között. Mégis egyetértenénk azzal,
hogy mindkét esetben populizmussal van dolgunk. Miért? A közös
elemet az intézményellenes dimenzió adja, a politikai normalizációval, „a dolgok rendes menetével” szembeni kihívás. Mindkét esetben
az alávetetteket szólítják meg. Walter Benjámin emlékeztet a nagy bű
nös, a bandita iránti népi vonzalomra,39 akinek vonzereje abból szár
mazik, hogy kívül áll a jogrenden, és kihívja azt maga ellen. Mivel az
intézményes rend minden fajtája elkerülhetetlenül legalább részlege
sen korlátozó és frusztráló, van valami vonzó minden olyan figurában,
amelyik bármilyen okból és formában kihívja azt maga ellen. Minden
társadalomban van egy adag nyers status quo-ellenes érzelem, amely
bizonyos szimbólumokban kristályosodik ki, nagyjából függetlenül
azok politikai hovatartozásától, és ösztönösen ezek jelenlétét érzékel
jük, amikor egy diskurzust vagy mozgósítást „populistának” neve
zünk. A kliensrendszer - hogy példánkhoz visszatérjünk - nem szük
ségképpen populista; ölthet tisztán intézményes formát, ahhoz azonban,
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hogy populista konnotációt kapjon, elegendő, ha olyan nyilvános
megszólítás. formáját ölti, amelyet a szokásos politikai csatornákat
megkerülve intéznek az alávetettekhez. Ebben az esetben azonban
bármely intézmény vagy idelógia válhat azzá, amit „a beíródás népi
felületének” neveztem: témái és bizonyos moduláció teszi populisztikussá, nem az ideológia vagy az intézmény különös jellege. E tipológiai
változatok némelyikével a III. részben fogok foglalkozni.
Elérkeztünk a populizmus fogalmának körvonalazásához. Ám ahogy
előre jeleztem, elemzésem, heurisztikus okokból, két egyszerűsítő elő
feltevésen alapult, amelyeket most ki kell küszöbölnöm. Az első az,
hogy az üres jelölők elemzése mindvégig feltételezte egy stabil
dichotóm határvonal létezését a társadalmon belül (ilyen határvonal
nélkül nem lennének egyenértékűségek, ergo üres jelölők sem). De
megállja-e a helyét ez az előfeltevés? Mi van akkor, ha a két oldalán
működő erők új irányba mozdítják ki ezt a határvonalat? A második,
hogy nem vizsgáltam meg annak minden következményét, hogy az
igények különössége megmarad az egyenértékűségi láncolaton belül.
Különösen pedig, elfogadtam, hogy új láncszemként bármely rendszerellenes igényt magába foglalhat az egyenértékűségek egy már
létező láncolata. De mi van akkor, ha a már a láncolat részét alkotó
igények különössége ütközik azokkal az új igényekkel, amelyek meg
próbálnak belefoglalódni? Nem teremti ez meg egy olyan új típusú
kívüliét lehetőségét, amelyet már nem lehet egy tábornak tekinteni
a megjelenítésnek a dichotóm határvonal által uralt stabil terében?
Ez az a két kérdés, amelyet most meg kell vizsgálnom. Míg az első
a „lebegő jelölő” fogalmához vezet el bennünket, a második a gon
dolatmenetem több pontján már felmerült társadalmi heterogenitás
tüzetesebb tanulmányozását fogja maga után vonni.
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FÜGGELÉK: MIÉRT NEVEZÜNK „DEMOKRATIKUSNAK"
EGYES IGÉNYEKET?
E fejezet korai változatának olvasóit meghökkentette a „demokratikus
igények” kategóriája. Miért hívjuk ezeket „demokratikusnak” „sajátos”
vagy egyszerűen „elszigetelt” helyett? Mi olyan különösen demokrati
kus bennük? Ezek legitim kérdések, amelyek választ igényelnek.
Hadd mondjam azt először, hogy „demokratikuson” ebben az érte
lemben nem olyasmit értek, ami egy demokratikus rendszerrel kapcso
latos. Szövegemből többszörösen kitűnik, hogy ezek az igények nem
teleologikusan hivatottak arra, hogy valamilyen sajátos politika szerint
illeszkedjenek. Egy fasiszta rendszer ugyanúgy képes befogadni és
beilleszteni demokratikus igényeket, mint egy liberális. Hadd mondjam
el azt is, hogy a „demokratikus igények” fogalmának még kevesebb
köze van a legitimitásukkal kapcsolatos bármiféle normatív ítélethez.
Szigorúan leíró jellegű marad. A demokrácia szokásos fogalmából
csak a következő vonásokat tartottam meg: ( 1) hogy ezeket az igényeket
alávetettek támaszják a rendszerrel szemben —hogy egy egyenlősítő di
menziót feltételeznek; (2) hogy már megjelenésük valamiféle kizártsá
got és megfosztottságot feltételez (amit én „hiányos létnek” neveztem).
Nem túlságosan idioszinkráziás fogalma ez a demokráciának? Én
nem gondolom. Azzal próbálom megvédeni, hogy elmondok valamit
fogalomhasználatom származásvonaláról. E geneológiai rekonsrukció
kiindulópontja a „polgári-demokratikus forradalom” marxi kategó
riája. E felfogás szerint a demokrácia a felemelkedő burzsoáziának
a feudalizmus és abszolutizmus ellen folytatott harcával kapcsolatos.
A demokratikus igények tehát elválaszthatatlanul burzsoá jellegűek,
és lényegileg kapcsodnak a „liberális-demokratikus” rezsimek beren
dezkedéséhez. Különböztek a (polgári-)demokratikus igényektől a szo
cialista igények, amelyek a kapitalista társadalom meghaladását felté
telezték, és a történelmi fejlődés fejlettebb szakaszának feleltek meg.
így azokban az országokban, ahol a politikában a feudalizmus megdön
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tése volt napirenden, a szocialista erők feladata a polgári-demok
ratikus forradalom támogatása volt, amely majd egy egész korszakra
a teljesen kifejlett kapitalista társadalmat hozza létre. Csak később, a
kapitalizmus belső ellentmondásainak következtében fognak a szo
cialista igények a politikai harc homlokterébe kerülni. A fő választóvonal így szocialista és demokratikus igények között húzódik; az
utóbbiak beíródását a burzsoá hegemóniába és a liberális állam kiala
kulását magától értetődőnek vették.
E megkülönböztetés tisztaságát elhomályosította olyan jelenségek
felbukkanása, amelyeket később a „kevert és egyenlőtlen fejlődés”
címkéjével foglaltak össze. Mi történik, ha egy adott országban a feu
dalizmus megdöntésének feladata megtartja központi jelentőségét,
a burzsoázia mint társadalmi erő azonban túlságosan gyönge ahhoz,
hogy végrehajtsa saját demokratikus forradalmát? Ebben az esetben
a demokratikus forradalom történelmileg napirenden marad, burzsoá
jellege azonban egyre problematikusabb lesz. Vezetését más történel
mi cselekvőknek kell átvenniük, és a legkülönfélébb nem ortodox
illeszkedések válnak lehetségessé cselekvők és feladatok között.
A „munkások és parasztok demokratikus diktatúrájának” bolsevik for
mulája új és váratlan irányban csavarta meg a „demokrácia” fogalmát,
Trockij „permanens forradalma” pedig még lazább kapcsolatot feltéte
lezett forradalom, demokratikus teendők és cselekvők között. Az
1930-as évek antifasiszta küzdelmei és a harmadik világ forradalmi
hulláma 1945 után még inkább meggyorsították a „polgári-demokra
tikus forradalom” fogalma széthullásának folyamatát: egyfelől, a kap
csolat demokratikus igények és liberalizmus között pusztán esetleges
nek bizonyult (sok formálisan antiliberális rendszer a demokratikus
igények előmozdításának egyetlen lehetséges kereteként működött);
másfelől, azokban az esetekben, amikor a demokratikus igények a li
berális intézmények védelmét követelték az autoritárius támadásokkal
szemben, ezeknek az intézményeknek a „polgári” jellegét már bajos
volt állítani. Az erők, intézmények és események jelentése egy változó
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illeszkedést! közvetítésen múlott. Emlékszem, az 1960-as években lát
tam Argentínában ezt az újságcímet: „A Nemzeti Alkotmány felforga
tóvá vált.”
E hatalmas történelmi módosulás közepette világosan áll előttünk
Gramsci eljárásának roppant jelentősége. Egész hegemóniaelméleté
nek csak akkor van értelme, ha a demokratikus igények népi beíródása nem egy a priori adott vagy teleologikusan meghatározott diktá
tumnak engedelmeskedik, hanem olyan esetleges művelet, amely a leg
különfélébb irányokban mozoghat. Ez azt jelenti, hogy nincs
„nyilvánvaló rendeltetésű” igény, már ami népi beíródását illeti - és ez
valójában nem pusztán a beíródás esetlegességének kérdése, hiszen
egyetlen igény sem egészen igény valamiféle beíródás nélkül. Gramsci
elméletének ezen a pontján nem vagyunk távol a „demokratikus
igény” itt bemutatott fogalmától. Ez azonban azért nem egészen
igaz, mert Gramsci szerint az illeszkedést létrehozó valami - vagy
a kollektív akarat - végső magja mindig az, amit ő alapvető társadal
mi osztálynak nevez, és e mag identitása maga sem illeszkedési műve
letek eredményeként van elgondolva: azaz még mindig a demokra
tikus igényekétől különböző ontológiai rendbe tartozik. Ez az, amit
Chantal Mouffe meg én Hegemony and Socíalist Strategy című köny
vünkben az esszencializmus maradékának neveztünk Gramscinál. Ha
ezt kiküszöböljük, a „nép” mint az illeszkedést létrehozó valami - annak
helye, amit népi igényeknek nevezünk - csak egy olyan különös
demokratikus igény hegemonikus túldeterminálásának eredménye
lehet, amely, mint kifejtettük, üres jelölőként (lacani értelemben, mint
objet petit a) működik.
Reményeim szerint ez megmagyarázza, miért neveztem az ilyen igé
nyeket „demokratikusnak” - nem a marxi hagyományhoz való nosz
talgikus ragaszkodásból, hanem mert a „demokrácia” fogalmának van
egy olyan összetevője ebben a hagyományban, amelynek megtartása
létfontosságú: az igény kielégítetlenségének fogalma, amely szembesíti
egy létező status quóval, és lehetővé teszi az egyenérték-logika beindí
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tását, ami aztán a „nép” megjelenéséhez vezet. Tegyük fel, hogy „de
mokratikus” helyett „sajátos” igényekről beszéltünk volna. Ez utóbbi
megnevezés azonnal felidézte volna egy teljes, önmagában zárt pozitivitás eszméjét. Tudjuk viszont, hogy nincs ilyen pozitivitás: az igény
vagy differenciálisán épül fel - ami azt jelenti, hogy pozitivitása nem
monadikus, hanem egy relációs együttesben helyezkedik el - , vagy
egyenértékűen kapcsolódik más igényekhez. Tudjuk azt is, hogy ez az
alternatíva egybeesik a kielégített és kielégítetlen igények alternatívá
jával. Egy kielégített igény azonban nem igény többé. Csak a kielégí
tés hiánya - amely egyenes elutasítás és egyszerű „egyensúlyozás”
között ingadozhat - ad anyagiságot és diszkurzív jelenlétet egy igény
nek. A „demokratikus” minősítés (ami valójában nem minősítés, mert
egy olyan jelzőt ismétel, amelyik már benne foglaltatik az igény fogal
mában) utal arra az egyenértékűségi/diszkurzív környezetre, amely az
igény felmerülésének feltétele, a „sajátos” vagy az „elszigetelt” viszont
ezt nem teszi.
Probléma marad természetesen, hogy mi a viszony egyfelől a szöve
gem szerinti népi és demokratikus igények, másfelől a demokrácia
konvencionálisabb fogalma között. Erre a kérdésre részben a 6 . feje
zetben fogok visszatérni.

LEBEGŐ JELÖLŐK ÉS TÁRSADALMI
HETEROGENITÁS

LEBEGÉS: A JELÖLŐ VÉGZETE VAGY RENDELTETÉSE?
Kezdjük azzal, hogy újra felsoroljuk a népi identitás kialakulásának
mostanáig föltárt feltételeit. Először, egy olyan üres jelölő jelenléte,
amely egyszerre kifejez és létrehoz egy egyenértékűségi láncolatot.
Másodszor, az egyenértékűség mozzanatának autonómmá válása in
tegráló kapcsolataitól, mert bár egyenértékűség csak akkor van, ha az
igények sokasága létezik, az egyenértékűség mozzanata nem pusztán
alárendeltje ezeknek az igényeknek, hanem kulcsszerepet játszik so
kaságuk lehetővé tételében. Mint láttuk, az egyenértékűségi beíródás
rendszerint szilárdságot és állandóságot kölcsönöz az igényeknek,
egyúttal azonban autonómiájukat is korlátozza, mert a láncolat egé
szére megállapított stratégiai paramétereken belül kell működnie. Egy
példa: az 1940-es és 1950-es években az Olasz Kommunista Párt
a legkülönfélébb frontokon támogatott demokratikus igényeket. Ezáltal
egy beíródási felszínt biztosított számukra, amelynek köszönhetően
céljaik határozottabbak, taktikai mozgásaik hatékonyabbak lettek, ám
ugyanezen okból autonómiájuk csökkent, és fokozottabb mértékben
alárendelődtek a kommunisták stratégiai céljainak. E két mozzanat
feszültsége minden politikai határvonal létrejöttének és valójában
a „nép” mint történelmi cselekvő minden megkonstruálásának elvá
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laszthatatlan része. Végül a kérdés, hogy hol húzódik a korlátja ennek
a kettős játéknak a különös igények alárendelődése és autonómmá vá
lása között. A láncolat csak e két szélső pont közötti labilis feszült
ségben létezhet, és szétesik, mihelyt az egyik teljes mértékben a másik
fölé kerekedik. Az alárendelődés mozzanatának egyoldalúvá válása
a népi jelölőket működésképtelen entelekhiákká változtatja, amelyek
képtelenek a demokratikus igények alapjaként működni. Ez történt
sok populista diskurzussal az afrikai országokban, amikor a dekolonizációs folyamatot követően bürokratikus elitek alakultak ki. Az auto
nómmá válás, másfelől, egy bizonyos ponton túl, tiszta különbség
logikához és a népi egyenértékűségi tábor összeomlásához vezet. (Amint
láttuk, ez volt a helyzet a chartista diskurzus válsága esetében.)
Van azonban ebben a képben egy leegyszerűsítő mozzanat, amelyet
most ki kell küszöbölnünk. A mód, ahogyan a kérdést felvezet
tem, feltételezné, hogy egy igény egyenértékűségi láncolatba illesz
tésének egyetlen alternatívája az, hogy nem antagonisztikus módon,
differenciálisán magába olvasztja a létező szimbolikus rendszer.
Ez azonban azt feltételezi, hogy a belső határvonal ugyanott marad,
elmozdulás nélkül - és nyilvánvalóan kevéssé realista feltevés, amit
csak heurisztikus okokból fogadtunk el, hogy az „üres jelölőt” a leg
tisztább formájában mutathassuk be. Ezt a kezdeti, leegyszerűsített
modellt a következő, általam másutt1 már használt ábrával lehetne
érzékeltetni:
Ts
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A példa egy elnyomó rendszer - ez esetben a cárizmus
amelyet
politikai határvonal választ el a társadalom legtöbb szektorának igé
nyeitől (D^, D2, D3. .. stb.). A maga különösségében az igények mind
egyike különbözik az összes többitől (ezt a különösséget az ábrán
a mindegyik felett elhelyezett alsó félkör ábrázolja). Ugyanakkor
azonban az elnyomó rendszerrel való közös szembenállásban mind
egyik egyenértékű mindegyikkel (ezt jelzik a felső félkörök). Ez, mint
láttuk, oda vezet, hogy az egyik igény az egész lánc jelölőjévé - egy
tendenciájában üres jelölővé - válik. Az egész modell azonban
egy dichotóm határvonal jelenlétén múlik: enélkül az egyenértékűségi
reláció összeomlik, és minden egyes igény azonossága kimerül saját
differenciális különösségében.
Mi történik azonban, ha a dichotóm határvonal, anélkül hogy el
tűnnék, elmosódik azáltal, hogy maga az elnyomó rezsim hegemonikussá válik - azaz megpróbálja megszakítani a népi tábor egyenérté
kűségi láncolatát egy alternatív egyenértékűségi láncolattal, amelybe
a népi igények némelyike egészen más kapcsolatokkal illeszkedik
(például, mint nyomban látni fogjuk, a „kisember” megvédése a hata
lomtól immár nem egy baloldali diskurzussal társul, mint az amerikai
New Deal esetében, hanem az „erköcsi többséggel”)? Ebben az esetben
ugyanazokra a demokratikus igényekre egy rivális hegemonikus prog
ram strukturális nyomása nehezedik. Ez a népi jelölők másfajta auto
nómiáját eredményezi, mint amellyel eddig foglalkoztunk. Nem úgy
van már, hogy az igény különössége önmagában elégséges és függet
len minden egyenértékűségi illeszkedéstől, hanem jelentése válik
meghatározatlanná az alternatív egyenértékűségi határvonalak között.
Az így „felfüggesztett” jelentésű jelölőket fogom „lebegő jelölőknek”
nevezni. Működésüket, az előző ábrából kiindulva, így ábrázolhatjuk
(lásd az ábrát):
Amint látható,
a szaggatott vonalakkal jelölt két antagonisztikus egyenértékűségi láncolat strukturális nyomása alatt áll: a víz
szintes megfelel a cárizmussal szemben álló népi tábornak, akárcsak
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az előző ábrán. Az átlós viszont egyenértékűségi kapcsolatot hoz létre
a népi táborhoz tartozó Dt és két másik igény között, amelyekkel
az előbbi mint a cárizmus táborába tartozókkal állna szemben. így
két lehetőség van a „nép” mint történelmi cselekvő megkonst
ruálására. Az, hogy Dl jelentése miképpen rögzül, a hegemóniaharc
kimenetelétől fog függeni. Ennélfogva a „lebegés” dimenziója leg
inkább organikus válságok idején lesz látható, amikor a szimbó
lumrendszer radikális újrafogalmazására van szükség. Ezért ennek
a dimenziónak szükségszerű következménye az igényeket ábrázoló
két félkör különválása: a felső félkör az, amelyik minden lebegés so
rán autonómmá válik, hiszen ennek egyenértékűségi lehetőségein
alapul a társadalom (hiányzó) teltségének megjelenítése. Michael
Portillo konzervatív brit politikus írta nemrégiben egy félig-meddig
önéletrajzi cikkében:
Tizenegy éves koromban kezdett érdekelni a politika. Az 1964-es
választások idején közreműködésemmel munkáspárti szavazóiroda
működött szüleim házában. A hálószobám falát egy Harold Wilsont
ábrázoló plakát díszítette... De az 1970-es évek közepére a Mun
káspárt elhasználódott. Mrs. Thatcher, szemében forradalmi tűzzel,
vette át a toryk irányítását 1975-ben. Ez számomra csábító volt.
Meglehet, soha nem változtam: balközép nézeteim vannak, némi ra
dikális beütéssel.2
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A dolog nem is lehetne világosabb: Portillo egyszerre volt a balközép
híve és radikális. Mihelyt a balközép alternatívát nem lehetett radi
kálisként megélni, választani kellett a politika tartalma és radikális
form ája között, még ha ez a radikalizmus ellentétes előjelű volt is.
A „gaucho-lepénisme”-ről a 4. fejezetben mondottak ugyanebbe az
irányba mutatnak. Ez a távolság egy politika ontikus tartalma és a ra
dikális teltség megjelenítésének képessége között mindig is jelen van,
de amint mondottam, különösen szembetűnővé válik válságos idő
szakokban, amikor a radikális pálfordulások és a közhangulat hirtelen
változásai meglehetősen gyakoriak.
Mint láthatjuk, az „üres” és a „lebegő” jelölő kategóriája strukturá
lisan különbözik. Az előbbi egy népi identitás megkonstruálásával
kapcsolatos, mihelyt biztosra vehető egy stabil határvonal megléte;
az utóbbi e határvonal eltolódásának logikáját próbálja fogalmilag
megragadni. A gyakorlatban azonban nem olyan nagy a különbség
a kettő között. Mindkettő hegemonikus művelet, és ami még fonto
sabb, hivatkozásaik nagyrészt fedik egymást. Az a helyzet, amelyikre
csak az üres jelölő kategóriája vonatkoznék, a lebegés mozzanatának
teljes kizárásával, a tökéletesen mozdulatlan határvonal esete lenne
- ami aligha elképzelhető. És megfordítva, egy merőben pszichotikus
univerzum, amelyben tisztán lebegéssel van dolgunk, részleges rögzí
tés nélkül, ugyanennyire elgondolhatatlan. így tehát a lebegő és üres
jelölőket részleges dimenziókként - s ezáltal analitikusan megkülönböztethetőkként - kell felfognunk a „nép” hegemonikus konstruálásá
nak minden folyamatában.
Lássuk egy példán, miképpen működtek a lebegő jelölők az Ame
rikában a második világháború utáni évtizedekben megjelenő jobb
oldali populizmus esetében. Richard Nixon 1968-as elnökválasztási
kampányának egyik stratégája, Kevin Phillips a populizmus jelenségét
középpontba állítva írta meg az amerikai politikatörténet globális
értelmezését:
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Statisztikák vaskos kötegeit nagy képzelőerővel felhasználva,
Phillips azzal érvelt, hogy Jefferson korától a hatvanas évekig min
den választási ciklusban az etnikai, faji és regionális antagonizmusok
határozták meg, melyik párt kerekedett felül. Ha egy párt meggyő
zően állt oda a keményen dolgozó, kulturálisan a főáramhoz tartozó
tömegek mellé a pénzes északnyugati körökkel szemben, akkor
rendszerint egy nemzedéknyi vagy még hosszabb időre országos do
minanciára tett szert.3

Phillips szerint a „kisember” ügyéhez lett hűtlen a liberális orien
tációjú demokraták, szegény feketék és latin-amerikaiak uralkodó
koalíciója, azoké, akiknek létfenntartása a kormányzati támogatáso
kon múlott. A demokraták, érvelt Phillips, egy végzetes politikai hibát
követtek el. A „megadóztatni keveseket sokak javára”-programot
(a New Dealt) esztelenül felcserélték a „megadóztatni sokakat keve
sek (a Nagy Társadalom) kedvéért” programjával. Válaszul a Napfé
nyes övezet (ez a kifejezés az ő találmánya) fehéijei észak és a közép
nyugat katolikusaival együtt átpártoltak a GOP-hoz (Grand Old Party
- a republikánusok). Az intézményrendszer - Phillips szerint „a Wall
Street, az anglikán egyház, a nagy napilapok, a Legfelső Bíróság és
a manhattani East Side” - annak idején szemben állt Roosevelttel.
Mostanra azonban már kifinomult liberálisokból állt, akik megvetet
ték a „változatlanul a nemzet közrangú (most már középosztályi) hát
országában gyökerező”4 konzervatív hullámot. E folyamatnál, ahogy
Kazin bemutatja, mi sem lehetne tanulságosabb tárgyunk szempont
jából: más-más illeszkedéssel ugyanazok a populista szálak voltak je
len a New Deal és az új konzervatív jobboldal diskurzusában - avagy
inkább az utóbbiak átvették ezeket az előbbiektől. Vagyis meghatáro
zásunk szigorú értelmében is lebegő jelölőkkel van dolgunk.
Volt közeli hasonlóság a populista mozgalmárok [tizenkilencedik
század végi] és a konzervatív antikommunisták [ötvenes évekbeli]
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retorikája között. Mindkettő az önmagára támaszkodó produktív
többség akaratára és érdekeire hivatkozott, amelyik úgy érezte, hogy
vallási nézeteit, hazafias eszményeit és közösségeit veszélyezteti
a modernizáló elit, Christopher Lasch történész ironikus kifejezésével
egy „civilizált kisebbség”. Nem észrevenni a kifejezések közös vonu
latát, amely túlnyúlik magán a Néppárton, ugyanakkora tévedés
mint ezt a hagyományt belegyömöszölni egy ellenszenves nézetekkel
teli tartályba. John T. Flynn és Patrick Scanlan igencsak más célokat
követtek, mint Ignatius Donnelly és Tóm W atson az 1890-es
években. A populizmus azonban, nyelvként, átcsusszanhat az ideo
lógiai határokon, és ugyanúgy vonzó lehet a m odem liberalizmus
sal szemben ellenséges amerikaiak, mint azok számára, akik
továbbra is szeretettel gondolnak a szakszervezetekre és FDR Négy
Szabadságára.5

A folyamat, amelyben a népi jelölőket egy jobboldali diskurzus hegemönizálta, hosszú és összetett volt, de felismerhetünk benne néhány
kritikus fordulópontot. Amint Kazin rámutat, az 1940-es évekig egy
konzervatív populizmus fogalma oximoronnak számított. Nem volt
kapcsolat a populizmus és a hagyományos jobboldal diskurzusa kö
zött, mely utóbbi a szabályozatlan kapitalizmus védelme és a széles
körű mozgósítás minden fajtájának helytelenítése körül forgott. Az első
pillanat, amikor egy populista konnotációjú konzervatív diskurzus
megjelenik, az 1950-es évek antikommunista keresztes hadjárata,
amelynek epicentrumát a mccarthyzmus adja, de egy sor elemi folya
mat előzte meg a legkülönbözőbb frontokon. Bizonyosan volt anti
kommunista összetevője, de azonnal összekapcsolódott a konzervatí
vok félelmével az északnyugati liberális elitek által kézben tartott ha
talmas kormányzati gépezettől. Mihelyt ez a két összetevő elkezdett
egymásból táplálkozni, már könnyű volt az utóbbiról bizonyos hagyo
mányos populista témákra átváltani:
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A konzervatívok így a populizmus nyelvi fegyvertárában hathatós
fegyvert találtak államellenes keresztes hadjáratuk megvívásához.

A kormányon belül és a tágabb kulturális mezőben szervezkedő
összeesküvő elit egy olyan felülről diktált rendszert kényszerít az
amerikaiakra, amely veszélyezteti megélhetésüket, és lerombolja
értékeiket. A nagytőke hatalma a jobboldal szerint eltörpül az új leviatán hatalmához képest... Ez jó kezdet volt. Először az Egyesült
Államok történetében, aktivisták és politikusok nagy számban alkal
maztak populista szókincset a társadalmi reformok ellen és nem
azok mellett.6

Ezek az új társítások nyilvánvalóan a régi populista témák más modu
lációját igényelték. Az „élősködők” és „termelők” szembeállításának el
kellett veszítenie központi szerepét, miközben a „nép” és a „munká
sok” összekapcsolását az átlagemberre való hivatkozás helyettesítette:
a „dolgozó ember” és a „munkás Joe” helyébe a „hétköznapi srác”, az
„átlag Joe” és az „átlag amerikai” lépett.7 A lényeges az, hogy ez a kon
zervatív fordulat a korábbi baloldali populista nyelvhasználat hang
súlyainak és nem szükségképpen a tartalmainak változása révén állt be.
Ez a mi fogalmaink szerint azt jelenti, hogy az egyenértékűségek új
rendszerét konstruálták meg. Ebből a szempontból tipikusnak mond
ható John T. Flynn pályafutása. Baloldali közíróként kezdte az 1930-as
években, a pénzügyi spekulációt támadta, és kormányzati védelmet
követelt a kis cégeknek a nagy korporációkkal szemben. A gazdagok
iránti gyűlölete azonban arra késztette, hogy az uralkodó elitet is in
toto - a kormányon lévő részével együtt - elvesse, és ezen a módon
tartson fenn egy populista diskurzust, de már ellenkező előjellel. Ezen
a pályán haladva, a konzervativizmus új nemzedékének egyik fő teo
retikusa lett. „A háború után a kormányzó elit iránti zsigeri gyanakvá
sa lehetővé tette Flynn számára, hogy felfrissítse ellenségeinek listáját,
anélkül hogy túlságosan eltávolodott volna az eredeti szövegtől.
A kommunisták és szociáldemokraták győzelmei a második világháború
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után egyszerűen lehetővé tették számára, hogy felvázolja egy ámokfutó állam ijesztő képét.”8
Hasonló pályát futottak be más értelmiségiek is, akik marxistákként
- mint James Burnham, Whittaker Chambers, Max Eastman, Will
Herberg, Wilmore Kendall, Eugene Lyons és James Rorty - vagy ha
gyományosabb konzervatívként kezdték pályafutásukat - mint Brent
Bozell, ifj. William F. Buckley és Russell Kirk. Ha ehhez hozzáadjuk
a közösségi témák új népszerűségét, a vallási szervezetek új hullámát
- különösen a katolikus egyházon belül.-, és a veteránegyesületek ter
jedését, akkor előttünk áll azoknak a jelenségeknek a teljes spektru
ma, amelyek majd a liberalizmus és a populizmus kapcsolatának
felbomlásához vezetnek. Az új hangulat első nyilvános kikristályoso
dása természetesen a mccarthyzmus volt, amely tudatosan felhasz
nálta a populista ideológiai fegyvertár minden egyes darabját.
McCarthy bukása után a mozgósítás általa szorgalmazott típusa fel
bomlott, a liberalizmus és a populizmus közötti szakadás azonban
maradandónak bizonyult. A New Deal diskurzusa nyilvánvalóan viszszaszorult. Az általa hagyott űrt a jobboldal új erői töltötték be.
A New Deal diskurzusa felbomlásának egy másik fontos pillanata
George C. Wallace elektori kampánya volt.9 Ha meg akarjuk érteni vi
szonylagos sikerét, akkor azt a képviseleti válságot kell megértenünk,
amelyet Amerika az 1960-as években átélt. Különféle elnyomottak je
lentek meg - a polgárjogi mozgalom, az Új Baloldal és így tovább -,
tárgyunk szempontjából azonban az a lényeges, hogy amit később,
Nixon kampányaiban majd „középső Amerikának” neveznek, ugyan
csak gyengén képviseltnek érezte magát - úgy érezte, egyfelől a min
denható washingtoni bürokrácia, másfelől a különféle kisebbségek
igényei fojtogatják. Kazin így írja le ennek a csoportnak a hangulatát:
Védekezésül a hozzájuk hasonló emberekre voltak büszkék - az ál
landó munkahellyel vagy kis helyi üzlettel rendelkező fehérekre. Mi
közben nem voltak nyíltan rasszisták, nem is voltak különösebben

5. LEBEGŐ JELÖLŐK ÉS TÁRSADALMI HETEROGENITÁS

159

érzékenyek és kíváncsiak a feketék sajátos problémáira. Hozzáállá
suk a politika világához az adóbevételeket jóléti programokra és az
indokínai háborúra pazarló választott tisztségviselők cinikus utálatá
tól addig a pislákoló reményig teijedt, hogy a köznapi emberek, ha
magukra hagyják őket, mindent képesek rendbe hozni, amit az
intézményrendszer elcseszett... Egy olyan mozgalom vagy párt,
amelyik képes lenne kihasználni az ilyen emberek növekvő sértett
ségét - ahogy a népi reformerek és a lázadó politikusok korábban
tették

ki tudna töm i a New Deal rendjének szorításából.10

A képviseleti válságot, amely minden populizmus alapjainál megtalál
ható, és az intézményellenesség kirobbanását embrionális állapotban
nyilvánvalóan tartalmazták ezeknek az embereknek az igényei. Meg
kellett jelennie a radikális diskurzus valamilyen formájának, amely
képes beírni ezeket az igényeket. Honnan kellett ennek a diskurzus
nak érkeznie? Avagy - más megfogalmazásban - hogyan állhattak öszsze ezek az igények egy egyenértékű egésszé? A radikális baloldal nem
volt abban a helyzetben, hogy részt vegyen a hegemonikus versengés
ben: „Az egyetemi enklávékra támaszkodó Új Baloldal kevés képvise
lője értette meg az irigység és sértettség összegabalyodott érzelmeit,
amelyek a kevésbé előnyös helyzetű fehéreknek a gettólázadásokra
és a háborúellenes tüntetésekre adott válaszát kialakították.”11 Ami
a szakszervezeteket illeti, azt tartották róluk, hogy túlságosan függe
nek a liberális demokrata intézményrendszer támogatásától ahhoz, hogy
bármiféle status quo-ellenes fellépés kiindulhasson belőlük. így nyil
vánvalóan a jobboldal kapott esélyt, feltéve, hogy képes elhagyni azt
a holdkóros peremvidéket, ahová oly hosszú időre kiszorult. Ponto
san ez volt az a politikai űr, amelyet Wallace a maga diskurzusával
- a rasszizmus és majdnem valamennyi régi populista téma keveréké
vel - kitöltött (ő volt az első elnökjelölt, aki munkásnak állította be
magát). Soha nem jutott igazán közel ahhoz, hogy elnökké válasszák
- a rá adott szavazatok, saját déli enklávéját kivéve, pusztán tiltakozó
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szavazatok voltak
fellépésének azonban maradandó hatása volt
döntően hozzájárult a népi identitások és a jobboldali radikalizmus
illeszkedésének bebetonozásához. Mihelyt ez az illeszkedés eléggé meg
szilárdult, hasznot húzhattak belőle más, a politikai spektrum fővona
lához közelebb álló politikai erők is. Pontosan ez történt a Nixontól
Reaganig vezető folyamatban. Wallace „utcai harcos’ -retorikáját a ter
melők és fogyasztók „hallgatag többségére” való hivatkozás váltotta fel.
Ahogy a liberalizmus felmorzsolódott, ravasz elmék a [republiká
nus] pártban rájöttek, hogy a középosztályi értékek - szorgalmas
munka, erkölcsi jámborság, önigazgató közösségek - védelme áthi
dalhatja a bevételek és tevékenységek szakadékát, amelyen a GOP
a Nagy Válság óta nem volt képes átlábalni. Ez csakis azért vált lehe
tővé, mert a munkahelyétől távol millió és millió fehér bérmunkás
azonosította magát büszkén fogyasztóként és háztulajdonosként...
Az 1960-as évek végére az, hogy valaki bérből él, vagy egy kis saját
üzlete van, szakszervezeti igazolványt hord magánál, vagy a munkát
védő korlátozásokon háborog, gyakran kevésbé számított, mint
a kormányzati és kulturális elit, illetve ezeknek a* gettókban és az
egyetemeken felfedezett barátai iránti közös ellenszenv.12

Kell-e említenünk, hogyan vetül rá ez a polarizáció ma (2004 júniu
sában) az amerikai választási alternatívákra? A középső Amerika vagy
elhagyja a jobboldali populista tábort, mert nem ismer immár magára
a Bush-rezsim agresszív neokonzervatív kirohanásaiban, és en
nek eredményeként új egyenértékűségi láncolatok jönnek létre - va
gyis egy új hegemonikus képződmény felé tartunk - , vagy újra
választják a republikánusokat. Ám merő illúzió volna azt gondolni,
hogy hosszú távú vereségükre sor kerülhet a politikai képzelőerő va
lamiféle drasztikus újratagolása nélkül (a helyzet túlságosan polarizált
ahhoz, hogy kis változásoknak ebben vagy abban az irányban tény
leges következményük lehessen). Még ha Bush kis többséggel el is
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veszíti a választást, utódjának mozgását korlátozni fogja egy lényegi
leg változatlan paraméterekkel rendelkező hegemonikus képződmény
kényszerzubbonya.

A HETEROGENITÁS SZÍNRE LÉP
Most pedig az üres jelölők modelljében foglalt másik leegyszerűsítő feltételezést kell sorra vennünk - és kiküszöbölnünk. Eddig feltételeztük,
hogy minden kielégítetlen igény részévé válhat a népi tábort létrehozó
egyenértékűségi láncolatnak. De megáll-e ez a feltételezés? Két perc
gondolkodás elég, hogy rájöjjünk: nem áll meg. Vegyük első ábránkon
(151. p.) az egyes igényeket jelző körök alsó félköreit. Miközben a felső
félkör a szigorúan egyenértékű mozzanatra mutat (arra, amely a külön
böző igényekben közös az elnyomó rendszerrel való közös szemben
állás keretében), az alsók minden egyes egyedi igény redukálhatatlan
különösségét jelzik. Lényeges itt észben tartani, hogy az egyenértékűségi
reláció nem szünteti meg ezt a különösséget, azon egyszerű oknál
fogva, hogy nélküle lehetőség sem nyílna egyenértékűségi reláció kiala
kulására. Éppen azért jöhet létre közöttük egyenértékű közösség, mert
minden egyedi igény, a maga egyediségében, ugyanazzal az elnyomó
rendszerrel áll szemben. E fejezet elején már rámutattam arra, hogy az
ábra alsó és felső félkörei nemcsak kiegészítik egymást, hanem feszült
ség is van közöttük - miközben az egyedi igényeket egyenértékűségi be
írásuk megerősíti, a láncolat mint egész kialakítja a maga logikáját, ami
egyedi láncszemeinek feláldozásához vagy elárulásához vezethet.
Most szeretnék rámutatni egy másik lehetőségre, amely modellünk
logikájából adódik: arra, hogy egy igény azért nem foglalódhat bele
az egyenértékűségi láncolatba, mert ütközik azoknak az igényeknek
a különös céljaival, amelyek már tagjai a láncolatnak. Ha az egyedi
igények különösségét tökéletesen semlegesítené egyenértékűségi beIródásuk, akkor eltekinthetnénk ettől a lehetőségtől, tudjuk azonban,
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hogy nem ez a helyzet. Ezért egy egyenértékűségi láncolat nem
csak egy antagonisztikus erővel vagy hatalommal áll szemben, hanem
azzal is, aminek nincs hozzáférése a megjelenítés általános teréhez
A „szemben áll” azonban mást és mást jelent a két esetben: egy anta
gonisztikus tábor a maga teljességében megjeleníthető egy olyan népi
identitás visszájaként, amelyik nem létezhetne e negatív vonatkozás
nélkül; egy külső esetében azonban, amely éppen azért áll szemben
a belsővel, mert nincs hozzáférése a megjelenítés teréhez, a „szem
benállás” egyszerűen „mellőzést” jelent, és mint ilyen, semmilyen érte
lemben nem alakítja annak identitását, ami bent van. Jó példát találunk
erre a különbségtételre Hegel történetfilozófiájában: a tagadás/megha
ladás folyamatán alapuló dialektikus megfordításokra támaszkodik,
de ezektől különválasztva ott van a „történelem nélküli népek” jelen
léte, teljességgel kívül a történetiségen. Azzal egyenértékűek, amit
Lacan caput mortuumnak, a kémiai kísérlet végén a kémcsőben lévő
maradéknak nevezett. Ez a fajta kizárás radikálisabb törést feltételez,
mint amit az antagonisztikus kizárás jelent: miközben az antagonizmus még előfeltételez valamiféle diszkurzív beíródást, az a fajta külső,
amiről beszélek, nem egy megjelenítési téren belüli külsőséget feltéte
lez valamihez képest, hanem éppenséggel külsőséget a megjelenítési
térhez mint olyanhoz képest. Ezt a fajta külsőséget társadalmi hetero
genitásnak fogom nevezni. Az így felfogott heterogenitás nem jelent
különbséget; ahhoz, hogy két valami különböző legyen, szükség van
egy térre, amelyben ez a különbség megjeleníthető, míg amit én hete
rogenitásnak nevezek, egy ilyen közös tér hiányát feltételezi. Követke
ző lépésünk tehát az lesz, hogy a népi identitás tárgyalását homogeni
tás és heterogenitás e komplex illeszkedésébe írjuk bele.
Hogy később világosabban láthassuk jelenlétének következmé
nyeit, kezdjük azzal, hogy megvizsgálunk egy olyan helyzetet, amelyből
a heterogenitás, abban az értelemben, amelyet mi adtunk neki, radi
kálisan hiányzik. Ilyen helyzet volna az, amelyet első ábránk érzékel
tet: szigorú határvonal választ el két antagonisztikus tábort, és minden
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társadalmi entitás egy telített térben helyezhető el. Igaz, hogy antagonisztikus határvonallal van dolgunk, de olyannal, amelyik nem foglal
hatja bele saját logikájába önmaga elmozdulását bármelyik irányban.
Az ok világos: ha a kizárt másik saját identitásom feltétele, megmara
dásom identitásomban a kizárt másik rögzítését is szükségessé teszi.
Egy tiszta homogenitás (azaz teljes megjeleníthetőség) uralta terepen
ezt az ellenséggel kapcsolatos kétértelműséget nem lehet eloszlatni. Ez
többé-kevésbé megfelel annak a jól ismert ténynek, hogy olyan erők,
amelyek antagonizmusukat egy bizonyos terepen hozták létre, elárul
ják titkos szolidaritásukat, mihelyt a terep maga válik kérdésessé.
Olyan ez, mint két sakkjátékos reakciója, amikor valaki felrúgja a táb
lát. Gondoljunk például az európai szocialista pártok unión sacrée-jára
1914-ben. Ebből a gondolatmenetből azonban az következnék, hogy
az első ábrával jellemzett struktúra sine die újratermeli magát. Se a ha
tárvonal elmozdulásai, se megjeleníthetetlen elemek nem lehetségesek
egy telített térben. Nagyon jól tudjuk azonban, hogy elmozdulások
folyton létrejönnek, és hogy a megjelenítés mezeje törött és vakfoltos
tükör, minduntalan megszakítja egy heterogén „Reális”, amelyet nem
képes szimbolikusan uralni. Hogyan egyeztessük össze ábránkkal eze
ket a jelenségeket? Csak két megoldás lehetséges: az egyik összeegyez
tethető a telített tér fogalmával, a másik - ezt fogjuk majd elfogadni lemond a telített tér és a teljes megjeleníthetőség eszméjéről.
Kezdjük az első megoldással. Marx a Történelmet olyan koherens
történetként ábrázolja, amelyet egyetlen logika egyesít: a termelőerők
fejlődése, amelynek minden egyes szakaszban megfelel a termelési vi
szonyok bizonyos rendszere. Azt állították, hogy a termelőerők fogalma
tisztán kvantitatív, ez azonban nem igaz. Figyelembe kell venni, hogy
Marx előadásmódja mélységesen hegeliánus, és nem a mennyiség, ha
nem a mérték kategóriáját használja - pontosabban a mérték határtalan
ságáét,13 mihelyt a mértéktelent meghaladtuk. Hegel saját szavaival:
„De a mérték meghatározásának ez a végtelensége mind a mennyisé
git, mind a minőségit úgy tételezi, mint amelyek átmennek egymásba,
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és ezáltal első, közvetlen egységüket tételezi, ami nem más, mint a mér
ték mint olyan, amint visszatér önmagába, következésképpen mint ma
ga is tételezett.”1* Mennyiség és minőség így összejön, ami pontosan
megfelel a termelési erők és termelési viszonyok egységének. Ez lénye
ges, mert a mennyiségi és a minőségi ilyen átfedése nélkül a Történelem
nem lehetne koherens történet - megjelenítési tere nem lenne telített.
Ez fényt vet az antagonisztikus határvonal elmozdulásainak magyaráza
tára ebben az elméleti elbeszélésben. A határvonal elmozdulásai azért
vannak, mert egy másféle dráma zajlik általuk: a termelési erők és viszo
nyok összeegyeztethetősége/összeegyeztethetétlensége minden egyes
szakaszban. Ábránk pusztán csak - statikus - pillanatfelvétele egy meg
jelenési formának, amelyet egy mélyebb mozgás egy bizonyos időpont
ban mutat. Következésképpen az ilyen típusú magyarázat érvényessége
teljes egészében azon áll vagy bukik, hogy elbeszélése képes-e bármely
heterogén „külsőt” visszavenni magába.
Ezt a kérdést úgy fogjuk tárgyalni, hogy a heterogenitás problé
máját történelmi távlatba helyezzük. Amikor a „történelem nélküli
népek” hegeli fogalmát említettem, már jeleztem, milyen elbánásban
részesül a „heterogén”, ha egy totalizáló logika felől közelítik meg: el
utasítják történetiségének tagadása révén. Nagyjából az 1830-as évek
óta azonban a heterogén többlet egy új forrásból ered, amelyet mini
„szociális kérdést” azonosítottak. A hagyományos európai gondolko
dás különböző társadalmi rétegeket különböztetett meg, amelyek
együttesen a társadalom harmonikus képét alkották: nemesség, pap
ság, parasztok, városi polgárok és így tovább. Ott voltak természetesen
a szegények, akik ennek az osztályozásnak a többletét alkották, de ke
zelhetőek voltak ad hoc eljárásokkal - például a szegénységi törvénnyel
Angliában. Németországban az 1830-as éveket követően azonban ez
a heterogén többlet kezdett ijesztő méreteket ölteni, aminek oka nem
annyira a kezdődő iparosodás volt, mint inkább az ellenkezője:15 az
elégtelen ipari fejlődés képtelen volt azt a gazdasági struktúrát felvál
tani, amelyet számos tényező - a népesség gyors növekedése, a job
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bágyság felszabadítása, a földek bekerítése, a feudális megkülönbözte
tések elhalványulása a városokban és így tovább - már kimozdított.
Ezek voltak a szociális kérdés paraméterei, ahogyan az akkori Német
országban megmutatkozott. Hegel nagyon is tudatában volt a problé
mának, de a megoldás javaslatához akkor járt a legközelebb, amikor
arra célzott, hogy szorgalmazni kellene a felesleges népesség kiván
dorlását a tengerentúli gyarmatokra.
Warren Breckman rámutatott, hogy „korabeli megfigyelők ezeket
a társadalmi változásokat [az átmenetet egy ipari társadalomba] az új
osztály jelölésére szolgáló »proletariátus« kifejezés egyre gyakoribb
használatával nyugtázták. A korábbi Pöbel (csőcselék) kifejezés fokoza
tos elhagyása fontos eltolódásról árulkodik a szegénység elemzésében,
és az ipari osztályok modem német tárgyalásának kezdetét jelzi”.16 De
még hosszú időbe telt, amíg a „proletariátus” kifejezés társítása az ipari
munkássággal rögzült. „Marx előtt a proletár [prolétaire] a szegénység
passzív látványának egyik központi jelölője volt. Angliában Dr. Johnson
Szótárabán (1755) a proletár jelentése »közönséges; nyomorult; hitvány;
vulgáris«, és úgy tűnik, a szónak Franciaországban is hasonló jelentése
volt a tizenkilencedik század elején, amikor látszólag felváltva használ
ták a nomade szóval.”17 A „proletariátus” kifejezés ebben az értelemben
része egy egész terminológiai univerzumnak, amely a szegények, még
pedig a semmiféle állandó társadalmi besorolással nem rendelkező sze
gények jelölésére szolgál. Peter Stallybrass szerint:
Innen Marx furcsa módszere, a francia, latin és olasz nyelv kifosztá
sa a névtelenek felidézése érdekében. Ők a rovés, maquereaus
(stricik), „amit a francia la bohémé-nek nevez”; ők a literati; ők a lazzaroni... Az OED szerint a lazzaroni „a legalsó osztály Nápolyban,
amely alkalmi munkákból vagy koldulásból él”. A tizenhetedik
században a lazzaroni meghatározása „a nápolyi nép söpredéke”,
a tizennyolcadik század végén pedig a lazzaroni a társadalmi vissza
élés tágabb megjelölése volt.18
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Az alternatíva pólusai tehát világosak: ha a heterogén többletet meg
lehet tartani bizonyos határok között, ha marginális jelenlétre lehet re
dukálni, akkor az egységes történelem dialektikus képét fenn lehet tar
tani. Ha ellenben a heterogenitás túlsúlyba jut, akkor a társadalmi lo
gikát alapvetően más módon kell elgondolni. Ennek az alternatívának
a szívében helyezhetjük el Marx mesteri húzását, amikor az ipari kor
szakba való átmenet által létrehozott szegénység világán belül elkülöní
tett egy megkülönböztetett szektort, amely nem a történelem hézagához
- a nem történetihez - tartozott, hanem az volt a küldetése, hogy jelentős
történelmi szereplővé váljon. A termelés történeteként felfogott történel
men belül a munkásosztály lesz a termelőerők fejlődése új szakaszának
cselekvője, és a „proletár” kifejezés ennek az új cselekvőnek a jelölésére
szolgált. Ahhoz azonban, hogy megőrizze jogosultságát a történelmi fej
lődés fővonalának „bennfenteseként”, a proletariátusnak szigorúan el
kellett különülnie az abszolút „outsiderétől: a lumpenproletariátustól.
Marx és Engels nem fukarkodnak a sértő kifejezésekkel ez utóbbival
kapcsolatban. Hogy csak két, Stallybrass által vizsgált szöveget idéz
zünk: a Párizsban a februári forradalom után működő garde mobile
okról szólva Marx kijelenti, hogy „nagyrészt a lumpenproletariátushoz
tartoztak, amely minden nagy városban az ipari proletariátustól ponto
san megkülönböztethető tömeget alkot, innen toborzódnak a tolvajok
és mindenféle bűnözők, a társadalom hulladékaiból élnek, emberek,
akiknek nincs meghatározott foglalkozásuk, csavargók, gens sansfeu cl
san aveu, akik különböznek ugyan a nemzet műveltségi foka szerint,
amelyhez tartoznak, de lazzarone jellegüket sohasem tagadják meg”.19
És Engels: „A lumpenproletariátus a nagyvárosokban minden lehetséges
szövetséges közül a legrosszabb. Ez a csőcselék abszolút megveszte
gethető és abszolút arcátlan... Minden munkásvezető, aki ezekből
a csirkefogókból toboroz gárdát, vagy rájuk támaszkodik, már egyedül
ezzel a cselekedetével a mozgalom árulójának bizonyul.”20
így tehát egy tiszta belsőség, egy koherens szerkezetű történelem
lehetőségének az alapfeltétele a lumpenproletariátus tisztán outsider
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jellege, kiűzése a történetiség mezejéről. De van egy probléma. A lumpenproletariátus kifejezésnek van egy szándékolt hivatkozottja: a társa
dalom azon alsóbb szektorai, amelyek nem tagolódnak be világosan
a társadalmi rendbe (jóllehet a terminológiai pontatlanság, amelyet már
említettem, végre ráébreszthetne minket, hogy egy ilyen hivatkozás ta
lán nem annyira egyértelmű, mint amilyennek szánják). De eltekintve
ettől a hivatkozástól, világos a szándék, hogy fogalmi tartalmat adjanak
a kategóriának. Lévén, hogy a történelem „belsejét” a termelés történe
teként fogják fel („a civil társadalom anatómiája a politikai gazdaságtan”),
a lumpenproletariátusi védjegye a termelési folyamattól mért távolsága
lesz. És felmerül a kérdés: vajon ez a távolság csak a nagyvárosok cső
cselékénél figyelhető meg? Mert ha ez a vonás a lazzaroninál kiter
jedtebb szektorokra érvényes, akkor globális hatásai is kiterjedtebbek
lesznek, és fenyegetni fogják a „történeti” világ belső koherenciáját.
Peter Stallybrass mélyreható tanulmánya, amelyből fentebb idéztem,
pontosan erre tesz kísérletet: kimutatni Marx szövegeiben - különösen
a Brumaire tizennyolcadikában - azokat a döntő pontokat, ahol a lumpenproletariátus kategóriája destabilizálódik, és társadalmi hatása messze
túlteijed Marx szándékain. Lássuk most Stallybrass elemzését.
Első helyen itt van az a tény, amelyre maga Marx mutatott rá 0 s2tályharcok Franciaországban című írásában: hogy a lumpenproletariátus,
a társadalom söpredéke parazitizmusát a társadalmi szerveződés leg
magasabb szintjén megismétli a fináncarisztokrácia - azok az embe
rek, akik jövedelmüket nem termelőtevékenységgel szerzik, hanem
azáltal, hogy „zsebre vágják mások már meglévő gazdagságát”. A finánc
arisztokrácia tehát „nem más, mint a lumpenproletariátus újjászületése
aburzsoá társadalom csúcsain”. Mi több, Marx szerint a kategóriának ez
a kiterjesztése nem marginális jellegű, a spekulánsok kis csoportjára
korlátozott, mert a produktív és improduktív munka viszonyának
egész kérdéskörére utal, amelyet a politikai gazdaságtan művelői
Adam Smith óta vitattak, és amely központi szerepet játszik a ka
pitalista rendszer strukturálásában.21 Mihelyt a termelés „külsőjét”
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az általánosságnak ezen a szintjén gondoljuk el, nehéz kizárnunk
a történetiség mezejéről. De Stallybrass egy másik vonatkozást is
tárgyal, amely még inkább elmossa a „belsőt” a „külsőtől” elválasztó
vonalat. Szerinte a nehézség, amellyel Marx szembesül a bonapartizmus
korai elemzése során a Brumaire tizennyolcadíkában, a rendszer társa
dalmi jellegének meghatározása - tekintve, hogy minden politikai
rendszernek az osztályérdekek valamiféle kifejeződésének kell lennie.
Marx válasza az, hogy Louis Bonaparte rendszerének társadalmi bázisa
a kisbirtokos parasztság. Szinte azon nyomban pontosítania kell azon
ban ítéletét azzal az állítással, hogy a parasztok, szétszórtságuk miatt,
nem osztályt, hanem egyszerű halmazt alkotnak, „ahhoz hasonlóan,
ahogyan a krumplik egy zsákban egy zsák krumplit alkotnak”. Ez
a bonapartista államnak nagyobb fokú autonómiát biztosít, mint ami
lyent más, strukturáltabb társadalmi bázistól függő rendszerek élvez
tek. Később azonban Marx elvetette ezt a megoldást, és úgy látta, hogy
a bonapartizmus egy heterogén társadalmi bázison alapul, ami lehető
vé teszi az államnak, hogy különböző osztályok között mozogjon.
Stallybrass szerint itt kezdődik a marxista elmélet válsága. Ez a válság
szinonim a politikai illeszkedés mint a társadalmi kötelék abszolút
alkotóeleme felbukkanásával:
Marx számára, más szavakkal, mint Bataille számára, a heterogenitás
nem a politikai egyesítés antitézise, hanem éppenséggel ennek az
egyesítésnek a lehetőségi feltétele. Gyanítom, hogy ez a lumpen
proletariátus valódi botránya a marxista elméletben: nevezetesen,
hogy magát a politikait képviseli... Mert a lumpen nem annyira egy
osztályt képvisel bármelyik értelemben, amelyet ez a kifejezés jelen
teni szokott a marxizmusban, mint inkább egy csoportot, amely haj
lik a politikai beilleszkedésre. És melyik csoport nem? [...] De ha
a lumpenproletariátus könnyen felmagasztalható is alapként, iden
titása nem adható meg politikai beilleszkedésének pillanata előtt.22
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Erre a pontra érve világos kell legyen, hogy feladtuk azt a feltevést,
amelyik lehetővé tenné a történelmi változás magyarázatát a dialekti
kus modellen belül. A történelem végül is nem olyan terep, amelyen
egy egységes és koherens történet kibontakozhatnék. Ha a társadalmi
erők egy sor, a politikai illeszkedés által összetartott heterogén elem
halmazai, akkor nyilvánvaló, hogy az utóbbi alkotó és alapozó, nem
pedig valamiféle mélyebb mozgás kifejeződése. Következő lépésünk
tehát az lesz, hogy kidolgozzuk a heterogenitásnak ezt a fogalmát, és
megnézzük, hogyan módosítja eredeti ábránkat, ha készpénznek veszszük. Mielőtt azonban ezt tennénk, szeretnék röviden utalni a „margi
nális tömeg” Jósé Nun által javasolt fogalmára, amely segít szélesebb
távlatba állítani néhány, Marx lumpenproletariátusával kapcsolatban
tárgyalt vonatkozást.23
Nun kiindulópontja az „ipari tartalékhadsereg” kategóriája, amelyet
Marx vezetett be a munkanélküliség azon fajtájának leírására, amelyik
a kapitalista újratermelés működéséhez tartozik. Marx azzal érvel,
hogy a béreket nem lehet a létfenntartási szint alá lenyomni, így az
időlegesen munkanélküli munkások a kapitalista felhalmozás műkö
déséhez tartoznak, mert a sok munkás vetélkedése a kevés munkáért
lenyomja a bérszínvonalat, és ezáltal növeli az értéktöbblet rátáját. An
nak lehetetlensége, hogy a béreket a létfenntartás szintje alá nyomják
le, nyilvánvalóan határt szab ennek a funkcionalitásnak. Korábbi ok
fejtésünk fogalmaival: jóllehet az időlegesen munkanélküliek nem
részei a kapitalista termelési viszonyoknak, mégis a kapitalizmus mű
ködéséhez tartoznak, hiszen hozzájárulnak a profitráta növekedésé
hez. Jóllehet formailag outsiderek, ez másféle „kívül”, mint a lum
penproletariátusé, hiszen funkcionális a rendszeren belül, és ennek
következtében ezek az emberek még „a termelés történetének” részét
alkotják. Munkanélküliségük időleges jellege még inkább ezt nyomatékosítja. Mi történik azonban, ha a munkanélküliség nagyobb mére
teket ölt, mint amennyire szükség van ahhoz, hogy a béreket a létfenntartási szinten tartsák? Nun gondolatmenete itt kezdődik. Világos,
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hogy a munkanélküliség egy bizonyos szint fölött már nem a kapita
lista felhalmozás működéséhez tartozik. Ezeknek a munkanélküliek
nek az együttesét, akik már nem alkotják a rendszer belső szükségle
tét - egyenesen diszfunkcionálisak lehetnek számára
nevezi Nun
„marginális tömegnek”. Rámutat, hogy Marxnál megtalálható a „viszony
lagos népességtöbblet” fogalma, amelyet olyan szerzők, mint Paul Sweezy
és Oskar Lange, tévesen olvasztottak be az „ipari tartalékhadsereg” ka
tegóriájába. Marx ténylegesen a viszonylagos népességtöbblet három
típusát különböztette meg - latens, stagnáló és fluktuáló - , és a leg
több szerző - Marxot is beleértve - csak az utóbbival foglalkozott. Nun
megpróbálta helyreállítani az egyensúlyt, megmutatva, milyen módo
kon viszonyulnak a különféle típusú munkanélküliségek a kapitalista
felhalmozáshoz: „Bármi is az oka, az ipar tagadhatatlanul visszaszorult
a munkaerő alkalmazójaként mind a privát, mind a köztulajdonban
lévő tercier szektor terjeszkedésének általános folyamata javára. Ez
olyan foglalkoztatási struktúrákat eredményezett, amelyek messze
heterogénebbek és változékonyabbak, mint azt a korábbi elemzők
valaha is képzelték, feltördelik a munkaerőpiacot, és rendkívüli
komplexitást kölcsönöznek annak a hatásnak, amelyet a népesség
többlet a kapitalista felhalmozás mozgásaira gyakorol.”24
Következik e komplexitás igen tartalmas elemzése, amelynek ki
bontását tárgyunk nem indokolja. Egy fontos körülményt azonban
észben kell tartanunk. Ha a marginális tömeget a kapitalista felhalmo
zás szempontjából vett funkcionalitásán „kívül” kell meghatározni, és
ha a marginalitás nem csak fluktuáló munkanélküliséget jelent a gyá
rak rendszerében, hanem, mint Nun újabb írása mutatja, olyan hely
zetek sokaságát, amelyek a népesség egész mozgását lefedik a feltör
delt és gyengén védett piacokon, akkor egy olyan heterogenitással
állunk szemben, amely semmiféle egyétlen „belső” logika alá nem so
rolható be. Bármely „belső” konstruálása csak részleges kísérlet lesz
egy „külső” uralására, amely mindig meg fogja haladni ezeket a kísér
leteket. Egy globalizált világban mindez még nyilvánvalóbb. így viszont
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a belső és a külső ilyen keveredése kezd hátborzongatóan hasonlí
tani a lumpenproletariátus fogalmához, mihelyt annyira kiterjesztjük,
hogy az improduktív munka és a politikai illeszkedéssel konstruált
identitás egészét fedje. A „történelem nélküli népek” olyan mértékben
a színtér közepére kerültek, hogy magát a teleologikus történetiség
fogalmat is romba döntötték. Úgyhogy felejtsük el Hegelt.
Most már minden elemmel rendelkezünk ahhoz, hogy a heteroge
nitást eredeti ábránkkal kapcsolatban tárgyaljuk. A következőképpen
ábrázolhatjuk:
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Az m-mel és n-nel jelzett igények - amelyek nincsenek meghasadva heterogének abban az értelemben, hogy nem jeleníthetőek meg a két
antagonisztikus tábor egyetlen strukturális pontján sem. Amint fen
tebb mondtam, nem dialektikus tagadással van dolgunk, amelyben
a tagadott elem meghatározza a tagadó identitását. A „történelem
nélküli népek” nem határozzák meg, milyenek a történelmi népek.
A heterogenitás ezért alakító jellegű: a dialektikus átcsapás egyetlen
formája sem haladhatja meg. Mégis meg kell kérdeznünk: tényleg
igaz, hogy a heterogén csak az ábra margóin keresendő? Nem mű
ködik már eleve a belsejében? Vegyük szemügyre gondosan a kérdést,
a két antagonisztikus tábort elválasztó határvonalból kiindulva. Az ál
talunk elvetett dialektikus magyarázat azt feltételezi, hogy ha létezik
antagonisztikus (vagyis ellentmondásos) viszony A és B között, akkor
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A fogalmán belül rendelkezem mindazzal, amiről tudnunk kell, hogy
B és csakis B tagadni fogja. A negativitás jelen van, de pusztán mint
színlelés, mert csak annak érdekében van jelen, hogy egy magasabb
rendű pozitivitás meghaladja. E színlelés neve „meghatározott taga
dás”. Meghatározott tagadás nélkül azonban, mely maga további állí
tások és átcsapások folyamatába íródik bele, nem lenne történelem,
csak egy bináris szembeállítás abszolút állítása. így ha meg akarunk
szabadulni mind a dialektikus megoldástól, mind egy bináris szembe
állítás statikus állításától, be kell vezetnünk valami mást a sémába. Itt
lép a képbe a heterogenitás. Vegyük a munkások és a tőkések antagonizmusát, ahogy azt a marxista hagyomány bemutatja.25 Ha az okfej
tés valóban dialektikus lenne, akkor, egyfelől, az antagonizmust
magából a tőke logikájából kellett volna levezetnie, másfelől mind
a munkást, mind a tőkést formális gazdasági kategóriákra kellett volna
visszavezetnie (ha tisztán empirikus antagonizmusról beszélnénk,
akkor kívül volnánk a dialektikus meghatározás mezején). De fogalmi
szinten a „munkás” egyszerűen „a munkaerő eladóját” jelenti. Ebben
az esetben azonban képtelen vagyok bármiféle antagonizmust megha
tározni. Azt állítani, hogy azért van kiküszöbölhetetlen antagonizmus,
mert a tőkés értéktöbbletet von el a munkástól, nyilvánvalóan nem
elégséges, hiszen ahhoz, hogy antagonizmus legyen, az szükséges,
hogy a munkás ellenálljon ennek az elvonásnak. Ha azonban a mun
kást fogalmilag mint „a munkaerő eladóját” határozzuk meg, akkor
világos, hogy annyit elemezhetem ezt a kategóriát, amennyit csak aka
rom, mégsem leszek képes logikailag levezetni belőle az ellenállás fo
galmát. Ez az ellenállás csak annak függvényében jelentkezik vagy
nem jelentkezik, ahogy a tényleges munkás - és nem puszta fogalmi
meghatározása - létrejön. Ez azt jelenti, hogy az antagonizmus nem
a termelési viszonyok elválaszthatatlan része, hanem a termelési vi
szonyok és egy hozzájuk képest külső identitás között jön létre. Ergo,
a társadalmi antagonizmusok esetében olyan heterogenitással van dol
gunk, amely dialektikusán nem visszanyerhető. A heterogén másik
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esete, amelyből kiindultunk - a mellőzés, amelyet a hegeli „történelem
nélküli népek” példáznak
csak egyike a heterogenitás formáinak;
most már tudjuk, hogy szigorúan véve heterogenitás nélkül antagonizmus sem lenne.
Most már rendelkezünk minden elemmel ahhoz, hogy beírjuk
a „heterogenitás” fogalmát a populizmust tárgyaló gondolatmenetünk
be. Hogyan történik ez? Induljunk ki az előző bekezdésben levont
következtetésből: az antagonizmus feltételezi a heterogenitást, mert az
antagonizált erő ellenállása logikailag nem származtatható az antagonizáló erő formájából. Ez csak azt jelentheti, hogy az antagonizáló erő
vel szembeni ellenállás helyei mindig külsők hozzá képest. Ennélfogva
nincsenek a priori kitüntetett szakadás- és támadáspontok; különösen
erőteljes antagonisztikus pontokat csak kontextuálisan létrehozni le
het, sohasem levezetni a két, elszigetelten vett szemben álló erő belső
logikájából. Gyakorlati értelemben - visszatérve egy korábbi példá
hoz - semmi sem indokolja, hogy egy globális antikapitalista harc ki
tüntetett pontjai a termelési viszonyokon belül folyó harcok legyenek.
Egy globalizált kapitalizmus milliárd szakadáspontot és antagonizmust teremt - ökológiai válságokat, egyensúlyhiányokat a gazda
ság különböző szektorai között, tömeges munkanélküliséget és így to
vább - , és csak ennek az antagonisztikus sokaságnak a túldeterminálása hozhat létre antikapialista szubjektumokat, akik képesek olyan
küzdelmet folytatni, amely érdemes erre a névre. És amint azt minden
történelmi tapasztalat mutatja, lehetetlenség a priori meghatározni,
kik lesznek ennek a harcnak a hegemón szereplői. Korántsem nyil
vánvaló, hogy a munkások lesznek azok. Mindössze annyit tudunk,
hogy a rendszeren kívül állók lesznek azok, az alávetettek - akiket he
terogénnek mondtunk - , akik döntő szerepet játszanak egy antago
nisztikus határvonal létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy a lumpenpro
letariátus kategóriájának kiterjesztése - ami, mint láttuk, már az idős
Marx műveiben bekövetkezett - ezen a ponton fejti ki teljes hatását.
Vessünk egy pillantást Frantz Fanon alábbi szövegére:
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A lumpenproletariátus, mihelyt létrejött, teljes erejéből veszélyezteti
a város „biztonságát”, és a visszavonhatatlan hanyatlás jele, a gyarmati
uralom szívében mindig is jelen lévő gangrénáé. így a strici, a huligán
a munkanélküli és a kis bűnözők... belevetik magukat a küzdelembe
akárcsak az erős munkásemberek. Ezek az osztálytalan naplopók har
cos és sorsdöntő tevékenységük révén föl fogják fedezni a nemzeti lét
hez vezető u tat... A prostituáltak ugyancsak, meg a havi két fontot
kereső cselédlányok, mindenki, aki az öngyilkosság és az őrület között
kering, visszanyeri egyensúlyát, még egyszer elindul előre, és büszkén
lépked a felébredt nemzet nagy menetében.26

Világos, hogy az antipódusán vagyunk Marx és Engels korai hivatkozá
sainak a lumpenproletariátusra. Gondolatmenetünk nézőpontjából töké
letesen világos, mit tesz Fanon az idézett bekezdésben. Először, azono
sítja egy olyan radikális határvonal létrehozásának a feltételét, amely az
antikolonialista forradalmat lehetővé teszi: a forradalmi cselekvők to
tális exterioritását a létező status quo társadalmi kategóriáihoz képest.
Másodszor, kijelenti, hogy mivel a kívülállók nem kapcsolódnak sem
miféle különös érdekekhez, összeolvadásuknak egy forradalmi aka
ratban radikális politikai egyenértékűségként kell majd létrejönnie
(ez az, amit Stallybrass politikai illeszkedésnek nevez). A szöveg mögöt
tese szerint egy koloniális társadalom bevett kategóriáihoz való tartozás
akadályozná ennek a forradalmi akaratnak a kialakulását. Itt nem já
runk messze a forradalmi folyamat maoista elgondolásától, amely sze
rint az nem egyéb, mint a városok bekerítése a vidék és az imperialista
országok bekerítése az antiimperialista forradalmak láncolata által.
Némi óvatosság azonban nem árt ezen a ponton. Miközben Fanon
a lumpenproletariátust a történelmi színtér közepére állítja, nem követi
a párhuzamos gondolatmenetet, amely, mint láttuk, kezdettől jelen
van Marx kései munkáiban: a lumpenproletariátus fogalmának kiter
jesztését a termelésben el nem kötelezett társadalmi szektorok egész
változatosságára. így a lumpenproletariátust továbbra is eredeti hivat-
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hozottjával - a városok csőcselékével - azonosítja. Az eredmény ket
tős: egyfelől kénytelen túlhangsúlyozni a megtámadni szándékozott
rend belső koherenciáját; másfelől, minthogy a „kívülállókat” egy túl
merev hivatkozottal azonosítja, képtelen felfogni a heterogenitás
problémáját valódi általánosságában. Ábránk értelmében: minthogy
totálisan hiányzik az antikoloniális akarat hordozóinak azonosulása
bármiféle különös igénnyel a létező rendszeren belül, az igényeket je
lölő körök nem lennének belsőleg hasadtak, mert minden különösség
eltörlődne. Olyasféle volonté générale állna előttünk, amelyben minden
egyedi akarat materiálisán azonos. Nincs lehetőség a politikai illesz
kedésre, mert nincs minek illeszkednie. A heterogenitás egyszerűen
eltűnt a dialektikus megfordításhoz való teljes visszatérés eredménye
képpen. A jakobinizmus itt van a sarkon.
Ha túl akarunk jutni ezeken a leegyszerűsítéseken, és a heterogeni
tás problémáját a valódi általánosságában akaijuk látni, észben kell tar
tanunk, hogy a két ábrán jelölt differenciálódások egyike sem jöhetett
volna létre a heterogén másik jelenléte nélkül. Itt kapcsolódik gondo
latmenetem a populizmussal kapcsolatban a 4. fejezet végén levont
következtetésekhez. Először, mivel az antagonisztikus határvonal,
mint láttuk, egy dialektikusán visszanyerhetetlen heterogén másikat
feltételez, mindig ott lesz ajelölő anyagisága, amely ellenáll a fogalmi
bekebelezésnek. Más szavakkal: az A-B szembenállásból sohasem lesz
egészen A - nem A. B „B-sége” végső soron nem dialektizálható.
A „nép” mindig több lesz, mint a hatalom puszta ellentettje. Van egy Reális
a „népben”, ami ellenáll a szimbolikus integrációnak. Másodszor, az
ábrán a heterogenitás az egyenértékű igények különösségében is jelen
van - ez a különösség, mint tudjuk, nem küszöbölhető ki, mert egye
nesen az egyenértékűségi reláció alapját képezi. Harmadszor, mint lát
tuk, a különösség (heterogenitás) az, ami megakadályozza, hogy egyes
igények beilleszkedjenek az egyenértékűségi láncolatba.
A heterogén többszörös jelenléte a népi tábor strukturálásában az
zal a következménnyel jár, hogy az utóbbi olyan belső komplexitással
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rendelkezik, amely a dialektikus homogenizáció minden fajtájának
ellenáll. A heterogenitás egy homogén tér szívében lakik. A történelem
nem önmeghatározó folyamat. Egy visszanyerhetetlen „külső” homá
lyossága mindig vakfoltossá fogja tenni a „belsőt” meghatározó kate
góriákat. Előző példánkhoz visszatérve: minden alávetettnek, még ab
ban a szélsőséges és tisztán hipotetikus esetben is, ha kizárólag egy
osztály, amelyet a termelési viszonyokban elfoglalt helye határoz meg
rendelkeznie kell a lumpenproletariátus vonásaival ahhoz, hogy antagonisztikus alany lehessen. Ezen a ponton azonban Fanon éles kü
lönbségtételét „belső ” és „külső” között egy komplexebb játszmával
kell helyettesítenünk, amelyben soha semmi nem teljesen belső vagy
teljesen külső. Minden bensőséget mindig fenyegetni fog egy hetero
genitás, amely sohasem tisztán külső, hiszen magát a belső alakzat
logikáját lakja. És megfordítva, egy külső lehetőségét mindig rövidre
fogja zárni egy homogenizáló logika működése. Okfejtésem a lebegő
jelölőkről ennek a fejezetnek az elején világosan illusztrálja ezt. Egy
tiszta belső/külső szembenállás mozdulatlan határvonalat feltételezne
- cáfoltam, hogy egy ilyen hipotézis bármilyen tényleges társadalmi
folyamat leírásául szolgálhatna. Ellenkezőleg, a politikai játszma „üres”
és „lebegő” lényegi eldönthetetlenségeként fog lezajlani, amelyet most
homogén és heterogén, illetve - példánkban - proletariátus és lumpen
proletariátus lényegi eldönthetetlenségeként fogalmazhatunk újra. Ez
a játszma - amelyet Gramsci „pozícióharcnak” nevezett - tulajdon
képpen a politikai határvonalak elmozdulásának logikája, az általam
meghatározott értelemben.
De azt mondani, hogy a politikai nem egyéb, mint „üres” és „lebegő”
eldönthetetlen játszmája, ugyanaz, mint azt mondani, hogy a politikai
műveletek pár excellence mindig egy „nép” konstruálását fogják jelenteni.
Bizonyos értelemben már erre a következtetésre jutottunk a 4. fejezet vé
gén, most azonban, a lebegő jelölők és a heterogenitás fogalmának beve
zetése után, világosabban láthatjuk annak a konstruálásnak a dimenzióit,
amely a populizmus valódi értelmét megadja. Először, itt van a „nép”

5. LEBEGŐ JELÖLŐK ÉS TÁRSADALMI HETEROGENITÁS

177

konstruálásához szükséges diszkurzív-stratégiai műveletek kibővülése.
Eredeti modellünkben csak két ilyen művelet volt elgondolható: az
egyenértékűségi láncolat kialakítása és kikristályosítása egységes valami
vé üres jelölők létrehozása által. Az antagonisztikus határvonalat mint
olyant azonban adottnak vettük, nem tettük hegemonikus konstruálás
tárgyává. Most már tudjuk, hogy egy „nép” konstruálása a „nép” által elő
feltételezett határvonal konstruálását is magában foglalja. A határvonalak
nem stabilak, folytonos elmozdulásban vannak. Ezért beszéltem „lebegő
jelölőkről”. Ez egy új hegemonikus játszmát von maga után: minden új
„nép” a megjelenítési tér újraalkotását teszi szükségessé egy új határvonal
konstruálása révén. Ugyanez történik a rendszer „kívülállóival”: minden
politikai átalakulás maga után vonja nem csupán a már létező igények új
alakzatba rendeződését, hanem az új igények (vagyis az új történelmi
szereplők) beillesztését is a politikai színtérbe - vagy ennek az ellenkező
jét: a korábban ott jelen lévő mások kizárását.
Ez azt jelenti, hogy minden küzdelem, meghatározásánál fogva, poli
tikai. A „politikai küzdelem” szigorú értelemben véve tautológia. De ez
csak azért lehetséges, mert a politikai immár nem regionális kategória,
így hát nem marad tér, mint a klasszikus szocializmusban, a gazdasá
gi küzdelem és a politikai küzdelem megkülönböztetésére; a gazda
sági küzdelmek éppen annyira politikaiak, mint azok, amelyek a kor
látozó értelemben felfogott állam szintjén zajlanak.27 Ennek oka világos.
Ahogy a 4. fejezetben kimutattam, a politikai bizonyos értelemben
a társadalmi világ anatómiája, mert a társadalmi létesítésének mozza
natát alkotja. Egy társadalomban nem minden politikai, sok leülepe
dett társadalmi formával rendelkezünk, amelyekben elmosódtak ere
deti politikai létesülésük nyomai; ám ha a heterogenitás a társadalmi
kötelék alkotóeleme, akkor mindig is lesz egy politikai dimenzió,
amely által a társadalom - és a „nép” - szüntelenül újra feltalálódik.
Azt jelenti ez, hogy a politikai a populizmus szinonimájává válik?
Igen, abban az értelemben, ahogyan én az utóbbit értem. Minthogy
a pár excellence politikai aktus a „nép” konstruálása - szemben a puszta
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adminisztrációval egy stabil intézményi keretben
a politikai sine qua
non követelménye az antagonisztikus határvonalak létesítése a társadal
min belül és a társadalmi változás új alanyaira való hivatkozás - ami
mint tudjuk, üres jelölők létrehozását feltételezi annak érdekében, hogy
a heterogén igények sokaságát egyenértékű láncolatokban lehessen
egyesíteni. Csakhogy ezek egyúttal a populizmus meghatározó vonásai.
Nincs olyan politikai beavatkozás, amely ne volna populista bizonyos
mértékben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden politikai program
egyformán populista; ez a társadalmi igényeket egyesítő egyenértékűségi láncolat kitelj edésétől függ. A diskurzus intézményesebb változa
taiban (amelyeket a különbséglogika ural) ez a láncolat a minimumra
korlátozott; ugyanakkor maximális terjedelmű a szakítás diskurzusai
ban, amelyek a társadalmat két táborra igyekeznek osztani. Valamiféle
egyenértékűség (valamennyi „nép”) azonban szükséges ahhoz, hogy egy
diskurzust politikainak tartsanak. Mindenesetre a fontos az, hogy nem
a politika két különböző típusával van dolgunk: csak a második típus
politikai, az első egyszerűen a politikai halálát jelenti, és visszaolvadását a társadalmi leülepedett formáiba. Ez a megkülönböztetés jórészt
egybeesik azzal, amelyet Ranciére javasolt lapolice és lepeuple között, és
amelyet a „Záró megjegyzésekében fogok tárgyalni.
Lezárásképpen hadd mondjam el, hogy elemzésem sok ponton talál
kozik Georges Bataille-éval „A fasizmus lélektani struktúrájáról” című
nevezetes esszéjében.28 Ahogyan ő ábrázolja, a homogenitás mozzanata
szinte pontról pontra megegyezik azzal, amit én „különbséglogikának”
neveztem: „A homogenitás az elemek összemérhetőségét jelenti, és ennek
az összemérhetőségnek a tudatát: az emberi viszonyokat az tartja fenn,
hogy körvonalazható személyek és helyzetek lehetséges azonosságának
tudatára alapozott, rögzített szabályokra vezetjük vissza őket; a létezés
e folyamatából elvben minden erőszak ki van zárva” (122. p.). A hetero
gént ő is azzal hozza kapcsolatba, ami a termelés történetének többlete:
„A heterogén tartalmaz mindent, ami improduktív kiadásból származik
(a szent dolgok maguk részei ennek az egésznek). Mindent, amit egy
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homogén társadalom elvet, mint hulladékot vagy mint felsőbbrendű
transzcendens értéket... számos olyan elemet vagy társadalmi formát,
amelynek asszimilációjához a homogén társadalom nem elég erős: a töme
get, a harcost, az arisztokratikus vagy elszegényedett osztályokat, az erő
szakos egyén különféle típusait vagy legalábbis azokat, akik elutasítják
a szabályokat (őrültek, vezérek, költők stb.)” (127. p.). Az affektív össze
tevő, amelyet a népi identitás megalkotásában fontosnak tartottam,
Bataille elemzésében is jelen van: „A heterogén realitásban az affektív
értéket hordozó szimbólumok éppen olyan fontosak, mint az alapvető
elemek, és a rész ugyanolyan értékű, mint az egész. Nem nehéz észre
venni, hogy amíg a homogén realitás számára a tudás struktúrája a tu
domány struktúrája, addig egy heterogén realitás tudása mint olyan
a primitívek misztikus gondolkodásában és az álmokban keresendő:
a tudattalan struktúrájával azonos” (128. p.). Végül ő is hangsúlyozza az
illesztési eljárások homogenizáló következményeit: „Formátlan és elsze
gényített elemekből kiindulva a hadsereg a parancsoló impulzus hatására
szervezetté válik, és belsőleg homogén formát vesz fel az elemei rende
zetlen jellegére irányuló tagadás következtében: valójában a hadsere
get alkotó tömeg egy kiürült és lerombolt létezésből egy megtisztított
geometriai rendbe megy át, a formátlanságból az agresszív merev
ségbe” (136. p.).
Vizsgálódásunk itt a végére ért. A „nép” megjelenése három általam
elkülönített változón múlik: az üres jelölők által hegemonikusan meg
jelenített egyenértékűségi relációkon; a belső határvonalak elmozdu
lásán, lebegő jelölők létrehozása által; és egy alkotó heterogenitáson,
amely a dialektikus visszanyerést lehetetlenné teszi,29 és a politikai
illeszkedés valódi központi szerepét biztosítja. Ezzel elérkeztünk a po~
pulizmus teljesen kifejlett fogalmához.

POPULIZMUS, KÉPVISELET*
ÉS DEMOKRÁCIA

Most már rendelkezünk a populizmus kifejlett fogalmával. Ebben a fe
jezetben azt fogom körvonalazni, mi következik ebből a politikaelmé
let néhány központi kategóriájára nézve. Kettő ezek közül a „képviselet”
és a „demokrácia”, és elemzésem ezekre fog összpontosítani.

A KÉPVISELET KÉT ARCA
Ernest Barker, amikor a fasiszta diktátorok követőinek nagy tömegé
vel összefüggésben tárgyalja a képviselet fogalmát, kijelenti: „Az alap
vető tény az, hogy a követők képviselik vagy tükrözik a vezér akara
tát, és nem az, hogy a vezér képviselné vagy tükrözné a követők aka
ratát. Ha van képviselet, akkor az fordított, a vezértől halad lefelé.
A párt a vezért képviseli: a nép, amennyiben színét a párttól kapja,
ugyancsak a vezér útmutatását képviseli és tükrözi.”1 Barker szerint
a képviseletet szigorú alternatíva uralja: vagy a vezér képviseli követői
akaratát, vagy a követők képviselik a vezér akaratát. Két ponton kell
* A korábbi fejezetekben a kontextus megkövetelte, hogy a „representation"
kifezést „megjelenítés”-nek fordítsam. Ugyanebből az okból itt és a továbbiakban
„képviselet”-nek fogom fordítani. (Cs. G.)
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vitatnom Barker alternatíváját: (1) Okom van kételkedni abban, hogy
az alternatíva annyira kizáró jellegű, amennyire Barker hiszi; (2) okom
van kételkedni abban is, hogy a második lehetőség - hogy a követők
képviselik a vezér akaratát - csak a fasiszta diktatúrákra korlátozódik.
Vegyük szemügyre, mivel jár a képviselés folyamata demokratikus
körülmények között.2 A demokratikus elmélet, Rousseau óta, mindig
nagy gyanakvással kezelte a képviseletet, és csak mint a kisebbik bajt
fogadta el, belátva, hogy a közvetlen demokrácia lehetetlen olyan na
gyobb közösségekben, mint a modem nemzetállamok. Ezekkel az elő
feltételekkel a demokráciának olyan átláthatónak kell lennie, amenynyire csak lehetséges: a képviselőnek a lehető leghűbben kell továb
bítania az általa képviseltek akaratát. Csakhogy ez-e a helyes leírása
annak, amit a képviselés folyamata ténylegesen jelent? Jó okom van
azt gondolni, hogy nem. A képviselő funkciója nem egyszerűen az
általa képviseltek akaratának továbbítása, hanem ennek az akaratnak
a hitelesítése egy olyan közegben, amelyik más, mint amelyikben ez
az akarat eredetileg létrejött. Ez az akarat mindig egy részleges csoport
akarata lesz, és a képviselőnek be kell bizonyítania, hogy összeegyez
tethető a közösség egészének érdekeivel. A képviselet természetéből
adódik, hogy a képviselő nem pusztán passzív cselekvő, hanem hoz
zá is kell adnia valamit az általa képviselt érdekhez. Ez a hozzáadott
aztán tükröződik a képviseltek identitásában, és ez a képviselés fo
lyamatának megváltozását eredményezi. A képviselés így kétirányú
folyamat: a képviselttől a képviselő felé, illetve a képviselőtől a kép
viselt felé haladó mozgás. A képviselt saját identitása megalkotása te
kintetében a képviselőtől függ. Ezért a Barker által leírt alternatíva
nem két különböző rendszerre vonatkozik - valójában egyáltalán nem
is alternatíva: egyszerűen rámutat két dimenzióra, amelyek minden
képviseleti folyamattól elválaszthatatlanok.
Mondhatnánk, hogy bár ez a két dimenzió elválaszthatatlan a kép
viselettől, az utóbbi akkor demokratikusabb, ha az első - a képvi
selttől a képviselő felé tartó - mozgás kerül túlsúlyba a másodikkal
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szemben. Ez az érv azonban nem számol a képviselt akaratának ter
mészetével. Ha egy teljesen megalkotott akarattal van dolgunk - pél
dául egy testület akaratával
akkor a képviselő mozgástere valóban
korlátozott lesz. Ez azonban a szélsőséges eset a lehetőségek szélesebb
skáláján belül. Vegyük az ellenkező végletet, egy marginális szektor
esetét, amely gyengén integrálódott egy közösség stabil kereteibe. Eb
ben az esetben nem egy képviselendő akarattal van dolgunk, hanem
inkább ennek az akaratnak a megalkotásával, éppen a képviselés fo
lyamata révén. A képviselő feladata mégis demokratikus, hiszen köz
reműködése nélkül ezek a marginális szektorok nem vehetnének részt
a nyilvánosságban. Ebben az esetben azonban a feladat nem annyira
egy akarat továbbítása lesz, mint inkább egy olyan azonosulási pont
felkínálása, amely a megszólított szektorokat történelmi cselekvőként
létrehozhatja. Mint mindig, itt is lesz némi különbség a - bármennyire
is kialakult - részleges érdek és a nagybani közösség között; mindig
lesz egy tér, amelyben ez az azonosulási folyamat lezajlik. Az azono
sulásnak ezt a mozzanatát fogjuk vizsgálni a továbbiakban.
A „szimbolikus képviselet” vizsgálatával kezdem, ahogyan azt Hanna
Fenichel Pitkin tárgyalta egy negyven évvel ezelőtt megjelent könyv
ben, amely még mindig a képviselet fogalmának legjobb elméleti tag
lalása a téma irodalmában.3 Pitkin szerint a szimbolikus képviselet
esetében:
Nem igazán számít, mivel biztosítják a választópolgár elégedettségét:
azzal, amit a képviselő tesz, vagy ahogyan kinéz, vagy mert sikerül
rávennie a választópolgárt, hogy azonosuljon v ele... Ebben az eset
ben azonban egy uralkodó vagy egy diktátor sikeresebb és drámaibb
vezetőnek és ennélfogva jobb képviselőnek bizonyulhat, mint egy
választott parlamenti képviselő. Az ilyen vezető érzelmi lojalitást és
azonosulást hív elő követőiből, ugyanazokat az irracionális és haté
kony elemeket, amelyeket zászlók, himnuszok és menetelő rezes
bandák szoktak előidézni. És természetesen ebben a megvilágításban

6. POPULIZMUS, KÉPVISELET ÉS DEMOKRÁCIA

183

nem szükséges, hogy a képviseletnek bármi köze legyen a nép
akarat pontos visszaadásához vagy a nép által kívánt törvények meg
hozatalához.4

A képviselet így eszközzé válik annak homogenizálásához, amit az
5. fejezetben heterogén tömegnek neveztem: „Ha a legfőbb elérendő
cél a nemzet egységes egésszé forrasztása, egy nemzet megteremtése,
akkor nagy a kísértés azt mondani, hogy ezt egyetlen drámai szimbó
lum sokkal hatékonyabban elérheti, mint az egész képviseleti törvényhozás. .. Az igazi képviselet a karizma.”5 A vezető így szimbólum-elő
állító lesz, és tevékenysége, amelyet immár nem úgy fognak fel, hogy
választópolgárai „nevében jár el”, a hatékony vezetéssel lesz azonos.
A szimbolikus képviselet szélsőséges formájával a fasizmusban talál
kozunk: „Ez a nézőpont szélső esetben a képviselet fasiszta elméle
tévé válik (nem a korporatív állam, hanem a Führer általi képviselet
elméletévé)... A fasiszta elméletben azonban ez az egyensúly [az ural
kodó és az alattvaló közötti egyensúly] határozottan a másik irányba
tolódik el: a vezérnek kényszerítenie kell követőit, hogy ahhoz alkal
mazkodjanak, amit ő tesz.”6 Pitkin elemzése a képviselet tisztán szim
bolikus felfogásának korlátairól az okok és indokok megkülönbözte
tésével végződik:
Fontos megkérdeznünk, mi készteti arra az embereket, hogy egy
szimbólumban higgyenek, vagy elfogadjanak egy vezért, de ugyan
ennyire fontos megkérdezni azt is, hogy amikor el kell fogadniuk
egy vezért, akkor jó okuk van-e arra, hogy elfogadják. Ha a képvise
letről alkotott képünk kizárólag a szimbólumok példájára korlátozó
dik, akkor hajlamosak vagyunk megfeledkezni az utóbbi kérdés
ről. ... Ahogy egy politológus [Heinz Eulau] mondta: „A képviselet
nem arra a puszta tényre vonatkozik”, hogy a képviseltek elfogadják
a képviselő döntéseit, „hanem az okokra, amiért ezt teszik”; és ezek
az okok nem okok, hanem indokok.7
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Szerintem Pitkin elködösítette a valódi kérdést. Nem annyira arról van
szó, hogy különbséget tegyünk okok és indokok között - jóllehet ezt
a megkülönböztetést elfogadom - , mint inkább arról, hogy vajon az
indokok érvényességének forrása megelőzi-e a képviseletet, vagy általa
jön létre. Egész okfejtése során kerülgeti azt a témát, amelyet e fejezet
elején felvetettem: mi történik, ha tökéletlenül kialakult identitá
sokkal van dolgunk, amelyek kialakítása elsősorban éppenséggel kép
viseletet tesz szükségessé? Az előző fejezetekben az ontikus tartalom
és annak ontológiai értéke fogalmaival közelítettem meg ezt a kérdést.
Elmondtam, hogy a radikális rendezetlenség helyzetében valamiféle
rendre szükség van, és minél általánosabb a rendezetlenség, annál ke
vésbé fontos annak ontikus tartalma, ami helyreállítja a rendet. Ezt az
ontikus tartalmat felruházzuk a rend mint olyan képviseletének onto
lógiai értékével. Ebben az esetben az azonosulás mindig ennek az on
tológiai felruházásnak a közvetítésével zajlik, és végeredményben
mindig igényelni fogja a második mozgást, amelyről kimutattam,
hogy elválaszthatatlan a képviselettől: azt, amelyik a képviselőtől
a képviselt felé halad. Visszatérve ahhoz, amit a pszichoanalízisről
mondtunk: a befektetés egy részleges tárgyba feltételezi a tárgy fel
emelését a Dolog rangjára. Mihelyt az alapvető politikai azonosulás
megtörtént, indokok társíthatok a különös döntésekhez és választá
sokhoz, ez utóbbiak azonban kiindulópontként egy olyan azonossá
got igényelnek, amely nem előzi meg a képviselés folyamatát, hanem
annak eredménye. Freudról szólva megmutattuk, hogy a vezetőhöz
való viszony nagymértékben függ az én és az énideál közötti távolság
tól. Minél kisebb ez a távolság, a vezető annál inkább primus inter
pares lesz, közvetkezésképpen annál nagyobb lesz az a terület, ahol az
„indokok”, ahogy Pitkin érti őket, működhetnek. Ám szükségképpen
mindig lesz némi távolság a két akarat között, úgyhogy a képviselet
általi azonosulás is bizonyos mértékben jelen lesz.
Pitkin elemzésével az a baj, hogy szerinte az indokok birodalma
minden azonosulástól függetlenül létezik; az indokok teljesen a kép
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viseleten kívül működnek. Ennek következtében csak irracionalitást
képes látni a szimbolikus képviselet minden fajtájában. Nem tud he
lyesen különbséget tenni egyfelől a manipuláció és a népi akarat merő
semmibevétele, másfelől ennek az akaratnak a szimbolikus azonosu
lás általi létrehozása között. Igaz, hogy a fasizmust csak a szimbolikus
képviselet egyik szélsőséges esetének tartja, kiinduló tételei miatt
azonban nem rendelkezik elméleti eszközökkel a kevésbé szélsőséges
esetek elemzéséhez. Ezért ezen a ponton egész gondolatmenete a népi
akarat tiszteletben tartása vagy semmibevétele körül forog, anélkül
hogy megvizsgálná, először is, miképpen jön létre ez a népi akarat, és
hogy a képviselet nem éppen az előfeltétele-e ennek a létrejövetelnek.
Mihelyt eljutottunk idáig, kezdjük átlátni a képviselet problémájá
nak jelentőségét a populizmus vizsgálatának szempontjából, hiszen
egy „nép” megkonstruálása lehetetlen volna a képviselet mechanizmu
sainak működése nélkül. Mint láttuk, az azonosulás egy üres jelölővel
egy „nép” kialakulásának sine qua nonja. De egy üres jelölő csak azért
működhet azonosulási pontként, mert egy egyenértékűségi láncolatot
képvisel. A kettős mozgás, amelyet a képviselés folyamatában kimutat
tunk, nagyon is beleíródik egy „nép” kialakulásába. Egyfelől az, ahogy
az egyenértékűségi láncolatot az üres jelölő képviseli, nem tisztán
passzív viszony. Az üres jelölő több, mint egy előzetesen adott totalitás
képe: az, ami létrehozza ezt a totalitást, és ezáltal minőségileg új dimen
ziót nyit meg. Ez megfelel a második, a képviselőtől a képviselt felé
tartó mozgásnak a képviselés folyamatában. Másfelől, ha az üres jelölő azo
nosulási pontként fog működni a láncolat minden tagja esetében, akkor
ténylegesen képviselnie kell ezeket; nem lehet teljesen független tőlük.
Ez megfelel a képviseletben talált első, a képviselttől a képviselő felé
tartó mozgásnak. Mint tudjuk, ez a kettős mozgás egy feszültség helye.
A totalizáló mozzanat önállósulása egy bizonyos ponton túl lerombolja
a „népet” azáltal, hogy kiküszöböli ennek a totalitásnak a képviseleti jel
legét. Ám a különféle igények radikális önállósulásának ugyanez a hatá
sa, mert megszakítja az egyenértékűségi láncolatot, és lehetetlenné teszi
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a képviseleti totalizáció mozzanatát. Amint láttuk, ez történik akkor
amikor a különbséglogika bizonyos mértéket meghaladóan túlsúlyba
kerül az egyenérték-logikához képest.
Ezt a kérdést más szögből is megközelíthetjük, és ugyanezekre
a következtetésekre jutunk: a homogenitás és heterogenitás kombinációja
felől, amely a képviseletet létrehozza. Egy „nép” létrehozása olyan
belső komplexitást igényel, amit az egyenértékűségi láncolatot alkotó
igények sokasága biztosít. Ez a radikális heterogenitás dimenziója,
mert ezekben az igényekben, egyenként tekintve, semmi sem jelez
olyan „manifeszt rendeltetést”, amelynek révén valamiféle egységbe
kellene olvadniuk - semmi sem előlegezi meg bennük azt, hogy egy
láncolatot kellene létrehozniuk.8 Ez az, ami az üres jelölő homogeni
záló mozzanatát szükségessé teszi. Enélkül a mozzanat nélkül nem
lenne egyenértékűségi láncolat; a láncolatot tehát az üres jelölő homo
genizáló funkciója hozza létre és ugyanakkor képviseli is. Ez a kettős
funkció azonban nem egyéb, mint a képviselés folyamatának általunk
kimutatott két oldala. A következtetés világos: minden népi identitás
nak van egy belső struktúrája, és az lényegileg képviseleti jellegű.
Ha a képviselet rávilágít valamire a populizmus belső struktúrájából,
megfordítva azt is mondhatjuk, hogy a populizmus rávilágít valamire,
ami a képviselet lényegéhez tartozik. Mert a populizmus, amint láttuk,
egy elsődleges eldöntetlenség terepe az üres jelölő hegemonikus funk
ciója és egy különös igény egyenértékűsége között. A kettő között
feszültség van, ám ez a feszültség nem egyéb, mint egy „nép” megkonst
ruálásának tere. És mi ez, ha nem az a feszültség, amit a képviselet bel
ső struktúráját alkotó két ellentétes, de szükségszerű mozgás között ta
láltunk? Egy „nép” konstruálása nem egyszerűen a képviselet elvontabb
szinten is megfogalmazható általános elméletének az alkalmazása egy
különös esetre; ellenkezőleg, egy paradigmatikus eset, mert ez az, ami
megmutatja, mi a képviselet: a társadalmi objektivitás elsődleges terepe.
Foglalkozzunk egy kicsit a szimbolikus képviselet Pitkin által tár
gyalt más példáival: például a hallal, amely Krisztust képviseli. Mind
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ezeknek az eseteknek - akár tisztán önkényes a szimbólum, követke
zésképpen jelbe megy át, akár valamiféle analógia támasztja alá és ma
gyarázza a szimbolizációt - van egy közös vonásuk: a képviselt teljesen
kifejlett tárgyként létezik a képviselés folyamata előtt és attól meglehe
tősen függetlenül. A pszichoanalitikus elméletben ezt a jungiánus szem
lélettel azonosíthatnánk, amelyben a szimbólumok a priori kapcso
lódnak meghatározott tárgyakhoz a kollektív tudattalanban. Csak
a tudattalan működésének freudi/lacani leírásával válik a képviselet ontológiailag elsődlegessé - amint láttuk, a nevek visszamenőleg hozzák
létre a tárgy egységét. És nehéz volna olyan területet találnunk, amely
ezt a létrehozást jobban megmutatná, mint az állandó ingadozás a „nép”
megnevezésében. A politikai képviselet klasszikus elméleteivel az a fő
baj, hogy legtöbbjük a „nép” akaratát mint valami olyasmit fogja fel, ami
a képviselet előtt jött létre. Ez a helyzet a demokrácia halmazati modell
jével (Schumpeter, Downs), amely a „népet” értékek és érdekék sokasá
gára redukálta; és a mérlegelési modellel (Rawls, Habermas), amely
vagy az igazságosságban, vagy dialogikus eljárásokban találta meg an
nak a racionális konszenzusnak az alapját, amely minden homályossá
got kiküszöböl a képviselés folyamatából.9 Mihelyt idáig eljutottunk, az
egyetlen lényeges kérdés az, hogyan tartsuk tiszteletben a képviseltek
akaratát, feltéve, hogy ilyen akarat előzetesen létezik.

DEMOKRÁCIA ÉS NÉPI IDENTITÁSOK
Az átmenet a szimbolikus képviseletről Claude Lefort politikai elméle
tére, amellyel a népi demokrácia vizsgálatát kezdeni fogom, nem nehéz,
lévén, hogy Lefort megközelítése abból a szimbolikus átalakulásból indul
ki, amely a modem demokrácia eljövetelét lehetővé tette.10 Lefort köz
ismert elemzése szerint ez az átalakulás a politikai képzelőerő forradalmát
hozta magával, ami által a király mint a hatalom, tudás és jog egységé
nek pontja köré szerveződő hierarchikus társadalmat felváltotta egy
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megtestesületlenség, amely a hatalom lényegileg üres helyének megjele
nésében materializálódott: „A hatalom az uralkodóban testesült meg, és
ezáltal adott testet a társadalomnak. És mert annak lappangó, de haté
kony tudása, amit az egyik a másik számára jelent, az egész társadalmiban
létezett. Ez a modell rávilágít a demokrácia forradalmi és példa nélkül
álló vonására. A hatalom helye egy üres hely lesz... A hatalomgyakorlás
periodikus újraelosztás tárgya... Ez a jelenség a konfliktus intézménye
sülését vonja maga után” (17. p.). „Véleményem szerint a lényeges az
hogy a demokrácia a bizonyosság jelzőinek eltörlése révén intézményesült
és maradt fenn. Ez egy olyan történelmet nyit meg, amelyben az emberek
a hatalom, a jog és a tudás alapjait - és ezáltal az én és a másik viszo
nyának alapját - illető alapvető meghatározatlansággal szembesülnek
a társadalmi élet minden szintjén” (18. p.).
Mit gondoljuk erről a gondolatmenetről? Egyes megkülönböztetések,
amelyeket más kifejezésekkel bevezettem ebben a könyvben, nyilván
valóanjelen vannak Lefort szövegében. A király által szavatolt és megsze
mélyesített hierarchikus rend, amelyben a társadalmi konfliktusok nem
intézményesülnek, nagyon hasonlít ahhoz, amit mi különbséglogikának
neveztünk. Mivel Lefort az egyenlőségben mint értékben a demokrácia
védjegyét látja, úgy tűnhet, hogy nem járunk messze a mi egyenértéklogikánktól. De ez az a pont, ahol Lefort elemzése egészen másfelé ka
nyarodik, mint az én tanulmányom, a népi identitások kialakulásáról;
szerinte a demokratikus szimbolikus keretet a totalitarizmussal kell szem
beállítani, amelyet a következőképpen jellemez:
Egy kondenzáció zajlik le a hatalom, a jog és a tudás szférái között.
A társadalom végső céljainak tudása és a társadalmi gyakorlatot sza
bályozó normák a hatalom tulajdonává válnak, ugyanakkor maga
a hatalom a valóságot mint olyant tagoló diskurzus szervének állítja
magát. A hatalom egy csoportban ölt testet, és a legmagasabb szin
ten, egyetlen egyénben eggyé olvad az ugyancsak testet öltött tudás
sal, olyannyira, hogy semmi sem választhatja szét őket. (13. p.)
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C s a k h o g y a t o t a lit a r iz m u s , jó lle h e t s z e m b e n á ll a d e m o k r á c iá v a l, a d e 
m o k r a t ik u s f o r r a d a lo m t e r e p é n a la k u lt k i. L e f o r t í g y ír j a le a z á t m e n e 
te t a z e g y i k b ő l a m á s i k b a :
Amikor az egyének egyre kevésbé vannak biztonságban egy gazda
sági válság vagy a háború pusztításai következtében, amikor kiéle
ződnek az osztályok és csoportok közötti konfliktusok, és immár
nem oldhatók fel szimbolikusan a politika szféráján belül, amikor
a hatalom lesüllyedni látszik a valóság szintjére, és immár nem több
érdekek előmozdításának és vulgáris étvágyak kielégítésének eszkö
zénél, amikor, egy szóval, a társadalomban jelenik meg, és ugyan
akkor a társadalom széttöredezni látszik, akkor találkozunk a Népmint-Egy-Ember fantáziájával, egy lényegi identitás, egy a fejével
összeforrt társadalmi test, egy megtestesülő hatalom, egy megosz
tottságoktól mentes állam keresésének kezdetével. (1 9 - 2 0 . p.)

E könyv olvasói úgy érezhetik, hogy az utóbbi leírásban halványan
ismerős valami. Néhány vonása ugyanis alkalmazható az itt leírt popu
lista mozgalmakra, jóllehet többségük a legkevésbé sem totalitárius. Az
egyenértékűségi lánc konstruálása a töredezett igények szétszórtságából
és ezek egyesítése üres jelölőként működő népi pozíciók körül nem
totalitárius, hanem éppenséggel egy olyan kollektív akarat konstruálásá
nak feltétele, amely sok esetben mélyen demokratikus lehet. Bizonyo
san igaz, hogy egyes populista mozgalmak lehetnek totalitáriusak, és
a Lefort által oly aprólékosan leírt vonások többségét felmutatják, de a
lehetséges illeszkedések spektruma sokkalta változatosabb annál, mint
azt az egyszerű totalitarizmus/demokrácia szembeállítás sugallja. Lefort
demokráciaelemzésével az a baj, hogy kizárólag a liberális-demokrata
rendszerek elemzésére összpontosít, és nem tanúsít kellő figyelmet a népi
demokratikus alanyok konstruálásának. Ennek egy sor olyan következ
ménye van, amely korlátozza elemzésének érvényességét. Egy példa:
Lefort szerint a demokráciákban a hatalom helye üres. Szerintem a kérdés
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másképp merül fel: hogyan teremtődik üresség a hegemonikus logikák
működéséből? Szerintem az üresség nem strukturális hely, hanem az
identitás típusa. Ha, mint Lefort gondolja - és ezen a ponton egyetértek
vele - , egy társadalom szimbolikus kerete tart fent egy bizonyos rend
szert, akkor a hatalom helye nem lehet teljesen üres. Még a legdemok
ratikusabb társadalomban is volnának szimbolikus korlátok, amelyek
meghatároznák, ki foglalhatja el a hatalom helyét. A totális megtes
tesülés és a totális üresség között ott vannak a részleges megtestesülés
fokozatai. Ezek a részleges megtestesülések pontosan azok a formák
amelyeket a hegemonikus gyakorlatok öltenek.
Hogyan jutunk el ettől a ponttól a populizmus és a demokrácia
viszonyának tüzetesebb megvitatásáig? Szeretnék itt néhány olyan
megkülönböztetést bevezetni okfejtésembe, amelyek Chantal Mouffe
egyik újabb munkájában11 találhatók. Mouffe annak elismerésével
kezdi, mi mindent köszönhet Lefort munkásságának, de mindjárt meg
is toldja egy döntő jelentőségű pontosítással, amely ténylegesen más
terepre viszi át a vitát:
Ahelyett hogy egyszerűen azonosítanánk a demokrácia modem formá
ját a hatalom üres helyével, én hangsúlyozni szeretném a különbséget
is két nézőpont között: egyfelől a demokrácia mint az uralom formája,
vagyis a népszuverenitás elve; másfelől mint az a szimbolikus keret,
amelyen belül a demokratikus uralmat gyakorolják. A modem demok
rácia újdonsága, ami voltaképpen „modernné” teszi, az, hogy a „de
mokratikus forradalom” eljövetelével ismét felmerül a régi demokrati
kus elv, mely szerint „a hatalmat a népnek kell gyakorolnia”, ezúttal
azonban az egyéni szabadságjogokra és az emberi jogokra nagy súlyt
helyező liberális diskurzus által kialakított szimbolikus keretben.12

Tehát amíg Lefort a demokrácia kérdését csakis a liberális szimbolikus
kerethez kapcsolódónak látja, ki nem mondottan azonosítva a demok
ráciát a liberális demokráciával, addig Mouffe csak esetleges illeszkedést
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lát a két hagyomány között: „Egyfelől itt van a liberális hagyomány,
amelyet a törvény uralma, az emberi jogok védelme és az egyéni szabad
ság tiszteletben tartása alkot; másfelől a demokratikus hagyomány,
amelynek fő eszméi az egyenlőség, a kormányzó és a kormányzott
azonossága és a népszuverenitás. Nincs szükségszerű kapcsolat e két
különálló hagyomány között, csak esetleges történeti illeszkedés.”13
Mihelyt liberalizmus és demokrácia illeszkedését pusztán esetleges
nek tartjuk, szükségképpen két nyilvánvaló következtetésre jutunk:
(1) más esetleges illeszkedések ugyancsak lehetségesek, tehát vannak
olyan formái a demokráciának, amelyek kívül vannak a liberális szim
bolikus kereten (a demokrácia kérdése, voltaképpeni egyetemességé
ben szemlélve, a „nép” megjelenését lehetővé tevő keretek sokaságá
nak kérdésévé válik); (2) minthogy a „nép” megjelenése immár nem
egy különös keret közvetlen hatása, egy népi szubjektivitás megalko
tásának kérdése a demokrácia kérdésének elválaszthatatlan részévé
válik (ezt a vonatkozást Le fórt nem veszi kellőképpen figyelembe).
A végeredmény az, hogy nincs olyan politikai rendszer, amelyik önreferenciális volna. Természetesen kiterjeszthetjük a szimbolikus rács
fogalmát annyira, hogy magába foglalja társadalmi és politikai alanyok
létrehozását, ebben az esetben azonban eltörölnénk minden éles vá
lasztóvonalat az állam és a civil társadalom között. A választóvonal
eltörlése ugyanakkor nem jelenti annak totalitarista megsemmisítését a civil társadalom nem minden átpolitizálása egyenlő a tekintélyelvű
egyesítéssel. Gramsci víziója a hegemóniáról például keresztbe metszi
az állam / civil társadalom megkülönböztetést, mindazonáltal mélysé
gesen demokratikus, mert új kollektív szubjektumok megjelenését
vonja maga után a történelmi arénában.
De hogyan kell elgondolnunk ezt az esetleges illeszkedést liberalizmus
és demokrácia között? Muffe nagyon kritikusan ítéli meg az úgynevezett
„mérlegelési demokrácia” irányzatát, amely éppen az illeszkedés eset
legességét igyekszik kiküszöbölni és szükségszerű összefonódássá vál
toztatni (miközben Rawls inkább a liberalizmus, Habermas inkább
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a demokrácia felé hajlik). Tárgyunk szempontjából a legsokatmondóbb
mégis az, ahogyan maga Mouffe megkísérli megmagyarázni, mit értsünk
esetleges illeszkedésen. Tekintve, hogy főként olyan társadalmak demok
ráciájával foglalkozik, ahol a liberális szimbolikus keret uralkodó szere
pet tölt be, fő erőfeszítése arra irányul, hogy a demokrácia, mint mond
ja, agonisztikus modelljére javaslatot tegyen, ennek megfogalmazása
közben azonban egy sor olyan vonatkozásra világít rá, amelyek a - libe
rális vagy másmilyen - demokrácia általános elméletébe illenek:
A racionalitás előnyben részesítésével mind a mérlegelési, mind
a halmazati nézőpont eltekint egy központi jelentőségű elemtől, ami
nem más, mint a szenvedélyek és affektusok kulcsszerepe a demok
ratikus értékekhez való ragaszkodás létrejöttében... A jelenlegi de
mokratikus elméletek kudarca az állampolgárság kérdésének ke
zelésében annak következménye, hogy az alany olyan fogalmával
dolgoznak, amely az egyént a társadalom előtti valaminek látja, ter
mészetes jogok hordozójának és vagy hasznosságmaximalizáló cse
lekvőnek, vagy racionális alanynak. Minden esetben elvonatkoztat
nak a társadalmi és hatalmi viszonyoktól, a nyelvtől, a kultúrától és
a cselekvőséget lehetővé tevő gyakorlatok teljes halmazától. Ezek
a racionalista megközelítések eleve kizáiják a kérdést, hogy melyek
volnának a demokratikus alany létezésének feltételei.14

Ebből a nézőpontból Mouffe többször hivatkozik Wittgensteinre: az élet
módban lehorgonyzott vélekedésre és a súrlódás szükségességére, ami
a racionalista konszenzus álma feladásának szükségességével jár együtt.
Ebből az elemzésből az alábbi főbb következtetések adódnak: egyfelől,
hogy a politikai-szimbolikus tér formális struktúrájáról át kell térnünk
egy tágabb „életmódéra”, amelyben a politikai szubjektivitás létrejön; és
másfelől, hogy a politikai szubjektivitás olyan képe jelenik meg, amely
nek a gyakorlatok sokfélesége és a szenvedélyes kötődés is része, és
amelynek immár nem uralkodó összetevője az - akár individuális, akár
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dialogikus - racionalitás. Ezzel azonban olyan ponthoz értünk, ahol
a demokratikus identitás fogalma gyakorlatilag elválaszthatatlan attól, amit
én népi identitásnak neveztem. Minden összetevő itt van: egy tisztán fo
galmi rend képtelensége arra, hogy megmagyarázza a társadalmi szerep
lők egységét; annak szükséglete, hogy nominális eszközökkel illeszked
jen egymáshoz helyzetek vagy igények sokfélesége, tekintve, hogy nincs
olyan a priori racionalitás, amely ezeket az igényeket arra késztetné, hogy
egy középpont körül összeolvadjanak; és az affektus elsődleges szerepe
az illeszkedés bebetonozásában. A következmény elkerülhetetlen: egy
„nép” konstruálása a demokratikus működés sine qua nonja. Üresség
létrehozása nélkül nincs „nép”, nincs populizmus, de demokrácia sincs.
Ha ehhez hozzávesszük, hogy a „nép”, amint láttuk, nem kötődik szük
ségképpen egyik szimbolikus rácshoz sem, akkor egész tényleges kiter
jedésében átfogtuk a jelenkori populizmus problémáját.
Most pedig meg kell kérdeznünk, mely pontokon kapcsolódik a de
mokrácia tárgyalása a populizmus tárgyalásához. A demokráciát illető
gondolatmenetünk tengelye az volt, hogy az üresség fogalmát át kell
helyeznünk a hatalom helyéről - amit Lefort javasolt - az ezt a helyet
elfoglaló alanyra. Javaslatom a következő: nem elegendő feltenni a kér
dést, hogy az üresség vajon egyszerűen csak bármiféle meghatározott
ság hiányát jelenti-e a hatalom helyén, és hogy e hiány miatt vajon bár
mely különös erő elfoglalhatja-e ezt a helyet, anélkül hogy megszűnne
különös lenni. Ez igaz lehetne, ha pusztán a demokrácia jogi, formális
vonatkozásaival foglalkoznánk, ám a politeia fogalma - aminek Lefort
nagyon is tudatában van, és amire hivatkozik is - egy közösség egész
politikai életmódját jelenti, ahol a szervezeti megoldások csak formális
kristályosodásokat jelentenek. Tehát ha a politeia kérdését valóságos
általánosságában vesszük figyelembe - amibe egy politikai szubjektivi
tás kialakulása is beleértendő, ahogyan azt Mouffe tárgyalja - , akkor az
üresség tárgyalása nem maradhat meg egy olyan hely szintjén, amelyet
nem befolyásol az, hogy ki foglalja el - és megfordítva, azt, aki elfoglalja,
szintén befolyásolnia kell az elfoglalt hely természetének.
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Vizsgáljuk meg a kérdést a reláció mindkét oldala felől - először an
nak oldaláról, aki elfoglalja a hatalom helyét. Tudjuk, hogy áthidalha
tatlan szakadék van egy közösségbe integrálódó - és gyakran egymással
konfliktusban álló - csoportok különössége és a közösség mint egyete
mes totalitásként felfogott egész között. Tudjuk azt is, hogy egy ilyen
szakadék csak hegemonisztikusan közvetíthető, egy olyan különösség
segítségével, amely egy ponton egy vele összemérhetetlen totalitás kép
viseletére vállalkozik. Ahhoz azonban, hogy ez lehetséges legyen, a hegemón erőnek meg kell mutatnia saját különösségét mint egy őt meg
haladó üres egyetemesség megtestesülését. Tehát nem arról van szó
hogy léteznék egy különösség, amelyik egyszerűen elfoglal egy üres he
lyet, hanem hogy egy különösségnek, miután egy hegemonikus küzde
lemben sikerült a közösség üres jelölőjévé válnia, jogos követelése, hogy
elfoglalhassa azt a helyet. Az üresség nem egyszerűen alkotmányos
adottság, hanem politikai konstrukció. Nézzük most a kérdést a másik
oldalról, a hely mint üresség felől. Az üresség, amennyiben erről a hely
ről van szó, nem egyszerűen űr; ellenkezőleg, azért van üresség, mert ez
az űr a közösség hiányzó teltségére mutat. Üresség és teltség ténylege
sen szinonimák. De ez a teltség/üresség csak egy hegemón erőben meg
testesülve létezhet. Ez azt jelenti, hogy az üresség a hely és elfoglalói kö
zött kering. Keverednek egymással. így hát a király két testének logikája
nem tűnt el a demokratikus társadalomból: egyszerűen nem igaz, hogy
tiszta üresség lépett a király halhatatlan testének helyébe. Ezt a halhatat
lan testet a hegemón erő feltámasztotta. Ami a demokráciában megvál
tozott az ancien régime-hez képest, az az, hogy az a feltámadás csak egy
testben jött létre, míg manapság testek sokaságán vándorol át. A meg
testesülés logikája azonban demokratikus körülmények között is to
vább működik, és bizonyos körülmények között meglehetős stabilitás
ra tehet szert. Gondoljunk olyan jelenségekre, mint a gaullizmus.
Mondhatni, a francia negyedik köztársaság egyik alapvető hegemonikus
fogyatékossága az volt, hogy nem tudott viszonylag stabil szimbólu
mokkal szolgálni az üres tér megtestesítéséhez.
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Ezen a ponton azonban egy lépéssel tovább kell mennünk. Az üres
jelölők csak akkor tölthetik be szerepüket, ha egy egyenértékűségi
láncolatot jelölnek, és csak ekkor hoznak létre egy „népet”. Más sza
vakkal: a demokrácia csak egy demokratikus alany létezésén alapul
hat, ennek megjelenése azonban az egyenértékű igények horizontális
illeszkedésén múlik. A „népet” egyenértékű igényeknek egy üres
jelölő által összeillesztett együttese hozza létre. így a demokrácia pusz
ta lehetősége egy demokratikus „nép” létrejöttétől függ. Azt is tudjuk,
hogy ha demokráciának és liberalizmusnak illeszkednie/kombinálód
nia kell, akkor két különböző típushoz tartozó igényeknek kell kom
binálódniuk. A kombináció azonban két különböző módon jöhet
létre: az igények egyik típusa - például a liberalizmus az emberi jo
gok, a polgári szabadságjogok stb. védelmével - vagy hozzátartozik
egy rendszer szimbolikus keretéhez, abban az értelemben, hogy olyan
szabályok rendszerének a részét alkotja, amelyeket a politikai játszma
minden résztvevője elfogad, vagy vitatott értéknek számít, és ebben az
esetben egy egyenértékűségi láncolat - és ezáltal a „nép” - része. Latin-Amerikában például az 1970-es, 1980-as években az emberi jogok
védelme a népi igények és ezáltal a népi identitás részét alkotta. Té
vedés azt hinni, hogy a demokratikus hagyomány, a népszuverenitás
védelmével, elvileg kizárja a liberális követeléseket. Ez csak azt jelent
heti, hogy a „nép” identitása egyszer és mindenkorra rögzült. Ha el
lenben a „nép” identitása csak változó egyenértékűségi láncolatok
révén alakul ki, akkor nincs okunk azt hinni, hogy a priori kizárható
egy olyan populizmus, amely egyik összetevőjeként az emberi jogokat
tartalmazza. Egy adott időpontban — ahogyan az elég gyakran be
következik a nemzetközi színtéren — az emberi jogok és a polgári
szabadságjogok védelme a legnyomatékosabb népi igénnyé válhat.
A népi igények azonban egészen más alakzatokban is kikristályo
sodhatnak, ahogyan azt a totalitarizmus Lefort által adott elemzése
mutatja. A továbbiakban népi identitások konstruálásának erre a vál
tozatosságára kell figyelmünket összpontosítanunk.

POPULISTA
VÁLTOZATOK

A POPULIZMUS REGÉNYE

A populizmus teljesen kifejlett fogalma, amelyet mostariig kialakítot
tunk, nem egy merev fogalommeghatározás, amelyhez egyértelműen
hozzárendelhetünk bizonyos tárgyakat, hanem változatok olyan sáv
jának kialakítása, amelybe a jelenségek sokasága írható bele. Ennek
a beírásnak azonban nem tisztán küldő összehasonlítások vagy taxo
nómiák révén kell megtörténnie, hanem azoknak a belső szabályok
nak a meghatározása által, amelyek ezeket a változatokat megérthetővé teszik. Ebben a fejezetben a változatokat mint vonulatokat fogom
megközelíteni, azaz a látszólag össze nem tartozó jelenségeket egy
olyan kontinuumban fogom elhelyezni, amely lehetővé teszi össze
vetésüket. A 8. fejezetben inkább mikroelemzésre vállalkozom: a „nép”
konstruálásának három történeti pillanatát tárgyalom, és kimutatom
bennük néhány korábban elemzett logika kifejlett működését. Végül
egy sor heurisztikus javaslattal fogom zárni a 8. fejezetet, a „valóságo
san létező” populizmusok empirikus kutatásának lehetséges céljairól.
Kezdjük azokkal a fogalmi hivatkozásokkal, amelyeket Yves Surel
nemrég megjelent cikke1 tartalmaz. Surel - nagyon helyesen - elvet
egy sor olyan azonosítást, amelyek elszegényítik a populizmus fogal
mát azáltal, hogy a radikális jobboldal mozgalmaira szűkítik le
- ahogy H. G. Betz teszi2 - , vagy a mai demokráciákban működő alkot
mányos logika ellentétét látják benne. Ő a populizmust olyan jelen
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ségnek látja, amely ennél kétértelműbben viszonyul az intézményes
rendhez. A Pár le peuple, pour le peuple című könyvében kifejtetteket
összefoglalva ezt írja a populizmusról:
(1) A „nép” szuverén a politikai rendszerhez képest, és a társadalmi
gazdasági és kulturális dinamikák értelmezésének egyetlen legitim
hivatkozási alapja; (2) a hatalmi elitek, különösen a politikaiak, el
árulták a „népet” azzal, hogy nem töltötték be a nekik szánt szerepet(3) helyre kell állítani a „nép” elsőbbségét, ez egy korábbi korszak
felértékeléséhez vezethet, amelyet a „nép” elismerése jellemzett.
Ez az ideológiai sémaként felfogott populizmus kemény magja, a de
mokratikus rendszerekben szétszórtan meglévő diszkurzív eszkö
zeinek együttese.3

A populizmus tehát, ahhoz hasonlóan, ahogy ebben a könyvben leír
tam, nem egy rögzített együttállás, hanem diszkurzív eszközök soro
zata, amelyek nagyon különböző célok szolgálatába állíthatók (ez kö
zel jár az én elgondolásomhoz a lebegő jelölőkről). Surel szerint
„szemben azzal az elgondolással, amely szerint a populizmus viszony
lag stabil és koherens, az új radikális jobboldalra jellemző irányzat
volna, mi azt az álláspontot védelmezzük, hogy nem annyira politikai
családot jelent, mint inkább a politikai szereplők által alkalmazott
diszkurzív és normatív regiszterek dimenzióját. Olyan eszközök hal
mazát tehát, amely, több-kevesebb rendszerességgel, szereplők soka
ságának rendelkezésére áll”.4
Ennek az elemzésnek minden pontjával egyetértek. Azt az elgondo
lást pedig, hogy a populizmus a demokratikus elem a mai képviseleti
rendszerekben, az egyik legmélyenszántóbb és legeredetibb eszmének
tartom Mény és Surel munkájában, egy pontot kivéve: a korlátok,
amelyek között a populista konstrukcióhoz felhasználható erőfor
rások forgalmát - és ezáltal azt, ami „populistának” nevezhető - elfő-
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gadják, szerintem túl szűkösek. Surelnek kétségtelenül igaza van,
amikor bírálja azokat a megközelítéseket, amelyek a populizmust, tel
jes kívülállását állítva a politikai rendszerhez képest, a szélsőjobbal
azonosítják (ami valójában ugyanúgy érvényes lehet a szélsőbalra is).
Ehelyett Andreas Schedler modelljét5 tartja rokonszenvesnek, amely
szerint vannak (1) hatalmon lévő demokratikus pártok, amelyek
a kormányzást gyakorlók támogatásával határozzák meg magukat;
(2) demokratikus ellenzék, amely a létező intézményes kereteken be
lül igyekszik megszerezni a hatalmat; (3) intézményellenes pártok,
amelyek elvetik a demokratikus szabályok létező rendszerét. Schedler
ehhez - Surel egyetértésével - hozzáteszi a populista mozgalmak két
értelmű helyzetét: az intézményes rendszerek margóján léteznek,
ingadozva a rendszer mint olyan, illetve csupán a hatalom helyeit el
foglalók szidalmazása között. Ezzel a modellel az a baj, hogy feltételezi
a szabályok bevett rendszerének mindenkori létezését. Nézetem sze
rint nem veszi kellőképpen számításba a populizmus kétarcúságát,
amire elméleti elemzésemben utaltam: a populizmus egyszerre jelenik
meg a dolgok meglévő állásának felforgatójaként és egy új rend többékevésbé radikális helyreállításának kiindulópontjaként, valahányszor
a régi megrendült. Az intézményrendszernek (megint csak többékevésbé) meg kell törnie ahhoz, hogy a populista felhívás hatásos
legyen. A teljes intézményi stabilitás állapotában (ahol a „teljes” termé
szetesen egy tisztán ideális helyzetet feltételez) a rendszer egyedül
lehetséges ellenlábasa tisztán csak kívülről- azaz teljesen marginális és
hatástalan rétegekből - jelentkezhet.
Ez az oka annak, hogy - amint láttuk - a populizmus sohasem ab
szolút kívülről bukkan fel, és úgy halad előre, hogy az ügyek korábbi
állása szétesik körülötte, de eközben a töredékes és kimozdult igénye
ket egy új mag körül csoportosítja. Tehát a populizmus szükséges elő
feltétele a régi struktúra bizonyos fokú válsága, hiszen - amint láttuk a népi indentitások kielégítetlen igények egyenértékűségi láncolatát
feltételezik. Az 1930-as évek összeomlása nélkül Hitler rikácsoló,
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periférikus bandavezér maradt volna. A negyedik köztársaságnak
az algériai háború okozta válsága nélkül De Gaulle-ra éppúgy nem
hallgattak volna, mint 1946-ban. És Perón felemelkedése elképzelhe
tetlen lett volna az oligarchikus rendszer fokozatos lebomlása nélkül
Argentínában az 1930-as években.
Ha ez így van, akkor egy olyan populista mozgalom helyett, amely
egyik lábával az intézményrendszeren belül, a másikkal azon kívül áll
inkább egy folyékony helyzettel van dolgunk, amelynek főbb lehető
ségei a következők:
1. Egy nagyrészt önmagát strukturáló intézményrendszer, amely
minden intézményellenes kihívást marginális helyzetbe szorít - vagyis
az utóbbiak esélye arra, hogy egyenértékűségi láncolatokat hozzanak
létre, minimális (ez felelne meg a két első állapotnak Schedler modell
jében).
2. A rendszer kevésbé strukturált, és időről időre némi átrendezés
re szorul. Itt felmerül a populizmus lehetősége a Schedler/Surel-féle
értelemben: a rendszer támadható, mivel azonban még jelentős mér
tékben képes önmaga strukturálására, a populista erőknek egyszerre
kell „belülállóként” és „kívülállóként” tevékenykedniük.
3. A rendszer, Gramsci fogalmával, „organikus válságba” került.
Ebben az esetben a populista erőknek, amelyek támadják, túl kell lép
niük azon a kétértelmű pozíción, hogy aláássák a rendszert, és ugyan
akkor integrálódnak: egy új népi mag körül kell újraalkotniuk a nem
zetet. A helyreállítás feladata itt túlsúlyba jut a szubverzióval szemben.
Amint láthatjuk, az átmenet a második lehetőségről a harmadikra fo
kozat kérdése, egy elméleti kontinuumon belül felmerülő történelmi
alternatíváké. Egyetlen vitám Surel megközelítésével arra vonatkozik,
hogy a populizmust Schedler modelljének harmadik lehetőségére kor
látozva túlságosan leszűkítette arra, ami ma egy nyugat-európai hori

7. A PO PULIZMUS REGÉNYE

203

zontban lehetséges, miközben én az alternatívák tágabb rendszerébe
szeretném beírni.
Az alternatívák e rendszerét néhány példával fogom megvilágítani.
Az első a boulangerizmus.6 Ahhoz, hogy megértsük Boulanger tábor
nok felbukkanását a politikában, fel kell idéznünk Franciaország hely
zetét az 1880-as években. A köztársaság - amelyet a monarchista erők
belső nézeteltérései tartottak fenn - politikailag korántsem volt kon
szo lid ált. A különféle ideológiai csoportok sokasága - a bal- és
jobboldalon egyaránt - nem igazán illeszkedett be a parlamentáris
rendszerbe, és alternatív alkotmányos megoldásokról álmodozott.
Gazdasági téren, az ipari társadalomba való átmenettel kapcsolatos ki
mozdulásokon túl, Franciaország 1873 óta a világméretű visszaesés
hatásait érezte, amihez hozzá kell tennünk az 1882-es pénzügyi össze
omlást és az azt követő pénzügyi botrányok sorozatát, különösen
a Wilson-ügyet, amely hiteltelenné tette a köztársasági kormányzást.
Tekintetbe kell vennünk továbbá a magas munkanélküliséget és
a munkásmozgalom szétforgácsoltságát a kommün utáni megtorlások
következtében, aminek eredményeként a munkásokra a legkülön
félébb politikai befolyások hatottak. Ilyen körülmények között a po
litikai rendszer nyilvánvalóan védtelen volt bármiféle parlamenten
kívüli kezdeményezéssel szemben.
Ki volt Boulanger tábornok? Nincs itt hely botrányos fölemelkedé
se és bukása egész történetének elmesélésére - jóllehet tárgyunkhoz
illene - , de legalább a főbb eseményeket fölvázolhatom. Boulanger ha
tározottan republikánus beállítottságú, tehetséges tiszt volt (bár
republikanizmusa némileg opportunista színezetű, tekintve, hogy ko
rábban bonapartista, majd az orléans-i ház híve volt). Hadügyminisz
ter lett 1886-ban, hadseregreformja és republikanizmusa hamar rend
kívül népszerűvé tették. Ez aggasztotta a kormányt, amelyik a köz
vélemény tiltakozása ellenére lemondásra kényszerítette, és Párizsból
Clermont-Ferrand-ba helyezte át. Később, 1888-ban nyugdíjba vonult.
Ez lehetővé tette számára, hogy nyíltan beavatkozzon a politikába.
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Egy sor földcsuszamlásszerű választási győzelmet aratott, és ezek be
tetőzéseként, egy ünnepelt választási győzelmet követően a sokaság
azt követelte, hogy vonuljon az Élysée-palota ellen, és ragadja meg
a hatalmat - amit könnyen meg is tehetett volna, mert a hadsereg és a
rendőrség jelentős része támogatta. Boulanger azonban habozott
és végül úgy döntött, hogy nem teszi meg. Ez fordulópont volt pálya
futásában. A felbátorodott kormány egy sor intézkedést hozott tevé
kenysége korlátozására, ezek abban tetőztek, hogy bíróság elé idézték
Brüsszelbe menekült, és két évig Belgium és London között ingázott
majd 1891-ben öngyilkosságot követett el.
Boulanger történetének sok vonatkozása fontos elméleti megköze
lítésünk szempontjából. Először, az őt támogató erők heterogenitása
és marginalitása az uralkodó rendszerhez képest:
A legkülönfélébb... politikai szektorok bizalmát élvezte, jobb- és
baloldalon egyaránt... Boulanger maga köré gyűjtötte... az összes
kiábrándult dem okratát... akiket aggasztott a harmadik köztársaság
miniszteriális ingatagsága, azokat, akik erős, de általános választó
jogon alapuló államot akartak, a III. Napóleon császári hatalmát
vissza vágyó bonapartistákat, a Párizs grófja által képviselt orléans-i
ágat támogató mérsékelt monarchistákat - és ne feledkezzünk meg
a számos baloldali irányzatról, a kommün maradékától a radikálisok
frakciójáig. Ez volt a helyzet például a Démocratie du Midi napilap
által képviselt irányzattal, amely „valóban képviseleti” kormányzást
létrehozni képes közvetlen demokráciát követelt, a parlamentáris
rendszer korruptságát kárhoztatta, és „egy vezér férfias tettére” várt.7

Másodszor, Boulanger támogatói főleg a városi központokban kon
centrálódtak - ellentétben III. Napóleonnal, aki szilárd paraszti bázis
ra támaszkodott. E városi központokban Boulanger táborának volt egy
erős proletár összetevője, de ténylegesen a legtöbb társadalmi réteget
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átszelte: „A proletár elem tetemes jelenléte azonban nem jelentette azt,
hogy követőinek tábora ne terjedt volna ki minden társadalmi kö
zegre, a városok középső és felső osztályait is beleértve.”8 Harmadszor,
egy parlamenten kívüli beavatkozás eszméje egyformán kedves volt
a radikális baloldalnak, amelyik az erős állam és a közvetlen demok
rácia kombinációjának megvalósulását remélte tőle, és a jobboldalnak,
amelyiknek a konzervatív és militarista nacionalizmus útját nyitotta
volna meg. Negyedszer, az egyetlen dolog, ami ezeket a heterogén
erőket összetartotta, a Boulanger iránti rajongás és az ő tagadhatatlan
karizmája volt. Ennek bizonyítéka, hogy amikor letűnt a politikai
színről, támogatóinak koalíciója gyorsan széthullott. Ez a csalódás ve
zetett a harmadik köztársaság konszolidációjához.
Mármost, ha tekintetbe vesszük ezt a négy politikai-ideológiai vo
nást, nyomban láthatjuk, hogy szinte pontról pontra valósítják meg
a populizmus meghatározó dimenzióit, amelyeket e könyv elméleti
részében megállapítottunk. Először, olyan heterogén erők és igények
gyűlnek fel, amelyeket nem lehet organikusan beilleszteni a meglévő
differenciális/intézményi rendszerbe. Másodszor, mivel a kapcsolat
ezek között az igények között nem differenciális, csakis egyenértékű
ségi lehet: egy air de fam ille közös valamennyiben, minthogy ugyanaz
az ellenségük: a létező, korrupt parlamentáris rendszer. Harmadszor, az
egyenértékeknek ez a láncolata csak Boulanger alakja körül tud kikris
tályosodni, aki üres jelölőként működik. Negyedszer viszont, ahhoz,
hogy ezt a szerepet eljátszhassa, „Boulanger”-nak a nevére kell redu
kálódnia (és néhány ugyanennyire pontatlan járulékos jelölőre). Ez
egy másik tételünket mutatja meg működés közben: a lacani tételt,
amely szerint a név alapozza meg a tárgy egységét. Ötödször, ahhoz,
hogy a név eljátszhassa ezt a szerepet, erős kathexis alá kell esnie azaz objet petit a-nak kell lennie (hegemón alanyt kell létrehoznia). Az
affektus tehát lényegi szerepet játszik.
Visszatérve korábbi gondolatmenetünkhöz: nem vitás, hogy a boulangerista kísérlet populista volt; az ő számára azonban, Berlusconival
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ellentétben, nem állt nyitva a Surel által leírt alternatíva - hogy a2
intézményes rend és a populista nyelv között helyezkedhessen el
és politikai eszközként használhassa az utóbbit. Boulanger egyre
inkább kiszorult az intézményes lehetőségekből, úgyhogy egyetlen út
maradt nyitva számára, az új rend megteremtőjéé; nem pusztán csak
játszhatta a felforgató szerepét. Ami ez esetben az Élysée-palota elfog
lalását jelentette volna. Ám ez volt az a lépés, amelyet nem mert meg
tenni, és habozása bukásához vezetett. Csak találgathatjuk, miféle
intézményes rend született volna Boulanger sikeres államcsínyéből
egy azonban biztos: nem elégíthette volna ki az összes heterogén erőt
amelyek koalícióját alkották. Az üres jelölők nem maradhattak volna
teljesen üresek; annak érdekében, hogy egy új differenciális/intézmé
nyes rendet hozhassanak létre, pontosabb tartalmakkal kellett volna
összekapcsolódniuk. D e még ha ez az átmenet nem szakította is meg
a hegemonikus játszmát - e g y olyan rendszernek a napjai, a m e ly ik n e k
a népszerűtlensége bizonyos mértéket meghalad, meg vannak szám
lálva - , összemérhetetlenül könnyebb olyankor választani, amikor va
laki a hatalom birtokában van, mint amikor még csak próbálja meg
szerezni azt.
Boulanger példájában azonban az egyenértékűségi láncolat sűrűsö
dési pontja - az üres jelölő - túlságosan gyenge. Az egész boulangerista kísérlet rövid és körülményektől függő volt, és nem volt idő
arra, hogy a „Boulanger” jelölő sokkal többet jelentsen a tábornok sze
mélyes hóbortjainál. Nézzünk tehát egy másik esetet, amelyben az
egyenértékűségi láncolatot lehorgonyzó pont létrehozásának kísérlete
mélyebb és tartósabb politikai tapasztalattal társult: az Olasz Kommu
nista Párt számára nyíló alternatívák rendszerét a második világhábo
rú végén. Röviden már utaltam erre a kérdésre, és most e fejezet fő
témájának összefüggésében térünk vissza rá. Az alternatíva a követ
kező volt: a Kommunista Párt, mint a munkásosztály pártja, vagy arra
szorítkozik, hogy ez utóbbi érdekeinek képviselője legyen - ebben az
esetben lényegében munkáspárt lesz, az iparosodott Észak puszta
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enklávéja
vagy egy nagymértékben heterogén tömeg gyülekezési
pontjává kell válnia, úgy, hogy a „munkásosztály” a legváltozatosabb
és a szoros értelemben vett munkásosztályon minduntalan túlcsapó
küzdelmek metaforikus középpontjául szolgál. Hasonló alternatíva
merült fel Dél-Afrikában az apartheid utolsó éveiben, amikor a politi
kai színteret uraló vita két pólusát —érdekes módon — „munkáspár
tinak” és „populistának” nevezték. Az olasz vita mélyen gyökerezett
abban a tágabb kérdésben, hogy hogyan kell létrehozni az olasz nem
zetet. Ez volt az a feladat, amellyel az ország minden társadalmi szek
tora, a Risorgimento és a fasizmus létrehozóit is beleértve, kudarcot
vallott a középkor óta, és ez volt az a feladat, amelynek végrehajtására
Gramsci szerint a munkásosztály - a modem Fejedelem - lett volna
hivatott.
Miből állt ez a feladat? Egy hegemonikus egységet - egy homogeni
tást - kellett létrehozni egy redukálhatatlan heterogenitásból. Amikor
Palmiro Togliatti a háborút követő években a populista alternatívát
választotta, egyértelműen fogalmazott: a „partxto nouvo”-nak „a mun
kásosztály nemzeti küldetését” kell végrehajtania — egymással össze
nem függő küzdelmek és igények gyűjtőpontjává kell válnia. Amit
a francia történelemben egy futó pillanatra Boulanger személye kép
viselt, annak most egy pártban kellett testet öltenie, amelyik kész
volt szervesen belehorgonyzódni az egész olasz hagyományba. A párt
feladata egy „nép” létrehozása volt.
Ezen a ponton az olasz alternatíva kérdését a nevek és fogalmak
közötti különbségtételünk nézőpontjából is megközelíthetem. Azt mon
dani, hogy a Kommunista Pártnak, a munkásosztály pártjának tevé
kenységét az iparosodott Északra kell összpontosítania, hiszen a mun
kásosztály ott található, annyi, mintha azt mondanánk, hogy a „munkásosztály” kategóriának van egy olyan fogalmi tartalma, amelynek révén
felismerhetünk bizonyos tárgyakat a világban. Ebben az esetben
annak, hogy megnevezzük őket, semmiféle performatív funkciója
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nincs; pusztán csak azt ismeri el, amik. A név átlátszó médium, ame
lyen keresztül a fogalmilag tökéletesen megragadható megmutatja ma
gát. Heterogén elemek sorozatát „munkásosztálynak” nevezni azonban
egészen mást jelent: ez a hegemonikus művelet performatív módon
eszközli ki azoknak az elemeknek az egységét, amelyeknek az össze
olvadása egyetlen valamivé nem más, mint a megnevezés műveletének
eredménye. A név, ajelölő, amelyik - Copjec kifejezéséhez visszatérve
- rendelkezik „a tej emlőértékével”, abszolút történelmi szingularitást
alkot, mert annak, amire utal, nincs fogalmi megfelelője.
Természetesen bizonyos mértékig mindig ez történik, hiszen nincs
olyan tiszta fogalom, amelyet meg ne haladnának a hozzá konnotatívan társított jelentések. Elkerülhetetlen, hogy két különböző ország
ból származó ember számára a „munkásosztály” kifejezés más és más
gondolattársításokat idézzen fel. A kulcskérdés azonban az, hogy ezek
a társított jelentések csak a perifériát alkotják-e egy fogalmilag azonos,
tehát „egyetemes” mag körül, vagy keverednek magának a fogalmi
meghatározásnak a mozzanatával - áthatják anyagát, úgyhogy a végén,
lépésről lépésre, a mag megszűnik fogalom lenni, és névvé (termino
lógiánk szerint üres jelölővé) válik. Történelmi szingularitásról csak
akkor beszélhetünk, ha ez utóbbi átalakulás végbement. És amikor ez
megtörténik, akkor már nem olyasféle részleges cselekvővel van dol
gunk, mint egy „osztály” - hanem egy „néppel”.
Kétségtelenül ez Togliatti programjának a valódi jelentése az 1940-es
években. A Pártnak nézete szerint demokratikus frontok sokaságában
kell részt vennie (a mi kifejezéseinkkel, különös igények sokaságának
szószólójává kell válnia), és ezekből valamiféle egységet kell létre
hoznia (mint tudjuk, az egyenértékűségi egyesítés értelmében). Ezen
a módon minden egyes elszigetelt igény erősebbé válik a kapcsolat ré
vén, amelyet más igényekkel létesít, és ami a legfontosabb, mindegyik
új módon fér hozzá a nyilvánossághoz. Az igények ilyen új együtt
állásának jelenléte révén a nyilvánosság demokratikusabb, az együttállás
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földrajzi szóródása miatt pedig valóban nemzeti lesz. Ez fogja lehetővé
tenni, hogy meghaladják az olasz politikacsinálást mint Észak és Dél
helyi klikkjei között létrejövő' „gentlemen’s agreementet”. Ez tehát a „nép”
mint történelmi szingularitás létrehozásának kérdése.
Mao hosszú menetelését - jóllehet politikai szempontból nyilván
valóan nagyon különbözött Togliatti programjától
ami a „nép”
konstruálását illeti, vizsgálhatjuk ugyanebből a szempontból. Hasonló
mondható el Tito rendszerének kialakulásáról a partizánháború után,
és néhány más politikai kísérletről a kommunista hagyományon belül.
Fontos azonban szem előtt tartanunk, hogy e hagyomány minden
irányzata ennek az ellenkezője mellett kardoskodott. Azaz inkább
arra hajlottak, hogy minden nemzeti sajátosságot alárendeljenek egy
nemzetközi központnak és egy egyetemes feladatnak, amelynek a kü
lönböző kommunista pártok csak közkatonái. Ennek a sterilizáló po
litikának a legrosszabb megnyilvánulása a Komintem volt. Az ered
mény az lett, hogy ezeknek a pártoknak esélyük sem volt arra, hogy
populisták lehessenek. Nemhogy bátorítást kaptak volna, hogy törté
nelmi szingularitásokat hozzanak létre heterogén igények illesztése
révén, egyszerűen fiókszervezeteknek tekintették őket, amelyeknek
automatikusan kellett végrehajtaniuk a központ által megtervezett po
litikát. Emlékezzünk vissza a kommunista pártok „bolsevizálását”
elrendelő Komintern-határozatra az 1920-as években. A nemzeti sajá
tosságoktól függetlenül mindegyiknek ugyanazzal a szervezettel és
ugyanazokkal a működési szabályokkal kellett rendelkeznie. Ilyen kö
rülmények között egy „nép” létrehozása lehetetlen volt. Ha olyan ve
zetőknek, mint Togliatti, Mao és Tito, mindegyiknek a maga módján,
sikerült mégis elérnie ezt, csakis azáltal tehették, hogy szüntelenül el
térítették a nemzetközi direktívákat, miközben a „központ” mélységes
gyanakvással szemlélte őket. Ha a „nép” létrehozása a fogalomról
a névre való áttérést jelentette, itt az ellentétes irányú mozgással van
dolgunk a névtől a fogalomig: minden kommunista pártnak a lehető
legnagyobb mértékben azonosnak kellett lennie a többivel, és mind
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egyik ugyanannak az egyértelműen meghatározott címkének kellett
hogy alárendelje magát. Azok a kis szekták, amelyek még ma is egy
képzeletbeli „Intemacionálé” helyi részlegeinek tekintik magukat
nem mások, mint a kommunista hagyomány ilyen antipopulista
irányzatának reductio ad absurdum megvalósulásai.
Ha az Olasz Kommunista Párt (PCI), teljesen kifejlett populista
mozgalommá válva, felül is tudott emelkedni azokon a strukturális
korlátokon, amelyek a nemzetközi kommunista mozgalomhoz való
tartozásából adódtak, más befolyások éppenséggel megerősítették eze
ket a korlátokat. Először is, ott volt a hidegháború, ami határozott
korlátokat szabott annak, mit lehet elérni Nyugat-Európában kommu
nista zászlók alatt. A határvonal, amellyel a kereszténydemokraták ve
zette kormánykoalíció megosztotta a politikai spektrumot, pontosan
a „kommunistakérdésen” alapult. Ilyen körülmények között a „kom
munizmus” olasz változata nem juthatott túl egy bizonyos ponton ön
maga mint egy történelmi szingularitást egyesítő üres jelölő létrehozá
sában; az ideológiai kérdés elzárta a PCI előtt az utat egy sor olyan
szektorhoz, amelyek beolvasztása létfontosságú lett volna Togliatti
programja szempontjából. És a korlátok nemcsak külsők voltak: a PCI
végül is militáns kommunisták pártja volt, akik számára a teljes szakí
tás a Szovjetunióval elképzelhetetlen volt. (1956-ban a PCI védelmé
be vette Magyarország szovjet lerohanását; a nemzeti támogatás te
temes részének elvesztésével fizetett ezért.) így patthelyzet alakult ki
a keresztény választók Kereszténydemokrata Párt (DC) általi egyesí
tése és az egyetlen igazán nemzeti programot ígérő PCI között, amely
nek nem volt lehetősége belső és külső korlátainak áthágására.
A nemzet nagy árat fizetett ezért az „állami felekezetiségért”, amely
oda vezetett, hogy az alkotmány csak szóban szolgálta a liberális de
mokráciát és annak fejlettebb szociáldemokrata elveit, az „antifasizmust mint alapító ideológiát” pedig elvetették. Jóllehet éppen az
ellenállás... kínálta fel részben azokat az értékeket, amelyekre egy
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demokratikus identitást alapozni lehetett volna, az Olasz Köztársa
ság első éveiben nyomatékosán elutasította, hogy „alapító mítoszát”
(még ha csak részleges is) „egy megújult nemzeti identitás hordozó
jává" alakítsa át.9

így ugyanazt a kudarcot, amelyet a Risorgimento és a fasizmus meg
tapasztalt, amikor nemzeti tudatot kísérelt meg létrehozni, megismé
telte a háború utáni időszakban a korrupt helyi hatalmak és a felekezetiség kombinációja a DC részéről, valamint az egyetlen valóban
nemzeti program - a PCI programja - képtelensége arra, hogy a létező
rendszerrel folytatott pozícióharcban túljusson egy bizonyos ponton.
Itt látjuk világosan a különbséget a boulangerista mozgalomhoz ké
pest. Az, hogy az utóbbi politikai eseményként rövid ideig tartott, le
hetővé tette, hogy egyesítő jelölői szinte teljesen üresen működjenek
- ami a tényeket illeti, az ellenállás szimbólumai sem működtek más
ként Olaszországban a felszabadulást követő néhány hónapban. Egy
hosszú távú hegemónia megkonstruálása azonban teljesen más kér
dés: néhány központi jelölő kiüresítésének folyamata a történelmi
szingularitás megalkotása során mindig olyan erők strukturális nyo
mása alatt zajlik, amelyek igyekezni fognak újra összekapcsolni őket
eredeti jelöltjeikkel, hogy ezáltal a „kiterjedő” hegemónia ne jusson túl
messzire. A fogalomtól a név felé tartó mozgás korlátozása minden he
gemóniaellenes gyakorlat lényege.
Közismert, hogy ért véget a háború utáni hegemonikus konfrontá
ció Olaszországban. Az 1970-es évek gazdasági válsága után, amely
súlyosan érintette a hosszú távú politikai elgondolásokat, az 1980-as
évek új forgatókönyvet hoztak, amelyben a régi politikai erők csak ak
kor maradhattak volna életben, ha új történelmi cselekvőkké válnak.
Erre egyik sem volt képes. A munkásosztály központi helyét súlyosan
kikezdte a tercier szektor előrenyomulása, amelynek értékei és törek
vései túlmentek mind azon, amit a PCI régi stratégiája jegyében el tu
dott képzelni, mind azon, amit a DC-koalíció még befogadhatott saját
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klientúraépítő módszereivel. így képviseleti válság alakult ki, amely
az egész uralkodó elit kimúlásához vezetett. A kormányzó koalíciót el
törölte a mani pulite hadművelet, a PCI pedig, amelyik nagyrészt érin
tetlen maradt a korrupcióellenes hadjárattól, képtelen volt hasznot
húzni az új helyzetből - még túlságosan a múlt kísértetei uralták.
Ebben a helyzetben egy sor új, vad erő tört elő.
A „nép”, amelyet a PCI megkísérelt létrehozni, határozottan „nem
zeti” volt. Egy elnevezéséhez méltó nemzeti állam konstruálásával
analóg módon gondolták el. A kommunista program összeomlása
nem eredményezett pusztán visszaesést a DC hagyományos helyi
klientúraépítésébe, mert egy sor új elem - az általános elmozdulás egy
szekulárisabb társadalom felé, amelyben a katolikus egyház hatalma le
hanyatlott; a média, különösen a televízió fejlődése, amely szélesebb
nemzeti nyilvánosságot teremtett; és végül a korrupcióellenes hadjá
rat, amely az összes főbb politika résztvevőt érintette10 —a DC elitjét
gyakorlatilag teljesen eltörölte. Ilyen körülmények között különféle
kísérleteket tettek a „nép” megkonstruálására egy-egy régió mint
annak határa körül, ami egyenértékűségi láncolatokba illeszthető. Az
1980-as években különféle „ligák” jelentek meg: a Szardíniái Akció
párt, a Valdi Unió, a Dél-tiroli Néppárt, amely 1945 óta aktív volt,
és különösen Franco Rochetta Liga Venettája, amely kezdetben figye
lemre méltó választási sikereket ért el.
Az 1990-es évek legjellegzetesebb jelenségei azonban Umberto
Bossi különféle kísérletei voltak arra, hogy a ligák követeléseit helyi
szintről előbb regionális, majd nemzeti szintre emelje.11 A Lombard
Liga 1982-ben az etnikai politizálás egyik eseteként indult. Egy kép
zeletbeli lombard etnikai identitást találtak ki és állítottak szembe
előbb Piemont, majd Róma centralizáló hatalmával. Bossi azonban na
gyon hamar rájött, hogy ha a lokális politizálásra szorítkozik, akkor
soha nem lesz a nemzeti politika fontos tényezője, ezért a következő
lépésben meghirdette az úgynevezett „etnikai föderalizmust” [etnofederalismo]: megkísérelte kiterjeszteni az egyenértékűségi láncolatot egész
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Észak-Olaszországra, egyetlen mozgalomban egyesítve minden helyi
szervezetet a Pó völgyében. Ez 1989-ben az Északi Liga megala
kulásában tetőzött, amely magába olvasztotta Észak-Olaszország
legtöbb autonomista mozgalmát Bossi vezetése és a Lombard Liga he
gemóniája alatt. E szakasz csúcspontja egy új „nemzet”, Padania ki
kiáltása volt. E stratégia korlátai azonban nagyon hamar nyilvánvalóak
lettek. Egyfelől az agresszív Mezzogiomo-ellenesség és az anticentralista diskurzus korlátozta a Liga ideológiai befolyását mind Közép-,
mind Dél-Olaszországban és így az Északon élő déliek körében is.
Másfelől, a Liga még északi bázisán sem számíthatott biztos támoga
tásra: Berlusconi Forza Itáliája és Fini Alleanza Nazionaléja12 képében
saját területén támadtak vetélytársai. így amikor Bossi csatlakozott
a kormánykoalícióhoz az 1984-es, első Berlusconi-kormány idején, a
Liga elérte populista-agresszív intézményellenességének határait. Nem
emlegette többé a nemzetállam kimúlását, és a Padania-kalandot
kezdte ifjúkori bűnnek tekinteni. E kétértelműség eredménye csak az
lehetett, hogy a Liga - az intézményi részvétel és az intézményellenes
retorika szorítójában - meggyengült.
Mindez még világosabbá válik, ha rátérünk azokra a tényleges dis
kurzusokra, amelyekkel a Liga megpróbált egy népi identitást felépí
teni. Mint tudjuk, minden politikai határvonal jelentését az adja, aho
gyan a határvonalon túl lévőt azonosítják. A Liga pedig, távol állván
attól, hogy olyasféle hosszú távú elkötelezettséget vállaljon, amilyent
Togliatti programjánál láttunk, rendkívüli ingatagságot tanúsított:
közvetlen politikai taktikája függvényében minden megváltozott.
Ez a kollektív identitás nem ideológiai, nem osztályszerű, hanem
tisztán területi. Gyakran azonban fontosabbak a negatív összetevők:
az ellenség, a „negatív identitás” hordozója, a gyakran antropomorfizált negatív elgondolás. Kezdetben ennek az ellenségnek a neve
egyszerűen „a központosító állam” volt, fokozatosan azonban spe
cifikusabb lett, időről időre pártpolitikai rendszer (partitocraziá),
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jóléti állam, élősködő dél, bevándorlás, bűnözés és drogok képét
öltötte; bármely egyénét és csoportét, amely bármilyen tekintetben
más vagy marginális volt; a sajtóét, a jogászokét és minden más
csoportét, amely így vagy úgy a halódó rendszer részének minősült.
A Liga felépített egy világos „ellenségelméletet”.13

A Ligának tényleg volt egy „ellenségelmélete”; és az volt a probléma,
hogy sehogy sem tudta pontosabban azonosítani ezt az ellenséget.
Tagjainak az volt az elképzelésük, hogy ha radikális változásra van
szükség, akkor a társadalmi mezőt két szemben álló részre kell osz
tani, de azt nem tudták, hogy milyen alapon kell ennek a megosztásnak
létrejönnie. Radikális diskurzusuk alapja a status quóval való elvont
szembenállás volt, ám képtelenek voltak ennek a status quónak a ha
tárait megvonni. Az ellenség kijelölése terén mutatott határozatlanság
végső stádiuma az volt, amikor minden területi értéket szektoron be
lüliekre cseréltek - „közösségi kontra magánjellegű, kollektív kontra
individuális értékek, konzervativizmus kontra megújulás, állami be
avatkozás kontra szabad vállalkozás”.14 A területi elkötelezettség fel
adása így egy jobboldali diskurzus jegyében zajlott le, a konkrét vo
natkozások hiánya pedig azt jelentette, hogy ez a diskurzus határozot
tan egyetemesebb volt, csakhogy ez üres egyetemesség volt: nem üres
jelölőket hoztak létre, hanem egy pusztán ámyékszerű ürességet,
amelyben a horgonyzási pontokat illető bizonytalanság olyan megha
tározatlanságot eredményezett, amely minden volt, csak nem hege
monikus. E ponton túl a Liga egész története nem más, mint minden
tárgy, minden eszköz, minden politikai diskurzus összekapcsolása
olyan anyagi érdekekkel, amelyeket szüntelenül értékekké alakítanak
át. A kapitalista társadalom (a Liga természetes társadalomszervezeti
formája) által létrehozott érdekek értékek önmagukban, és értékek
abban az értelemben is, hogy mások, mint az állam és a kincstár, az
elpusztításukra törnek. A gazdasági liberalizmus és a magánszektornak
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mint a termelés és hatékonyság helyének meg nem kérdőjelezett el
sőbbsége szükségszerű lépés lett.15
A Ligának azért nem sikerült igazi populista párttá alakulnia, mert
képtelen volt arra, hogy nemzeti erővé váljon. Bouillaud16 szerint
azért vallott kudarcot minden kísérlete, hogy az 1990-es évek intéz
ményellenes irányvonalának hegemón erejévé váljon, mert el kellett
fogadnia, hogy a Berlusconi-féle szövetséget alkotó két másik erő is fő
szerepet játsszon. Biorcio és Diamanti,17 akik a Liga populista jellegét
hangsúlyozzák, ezt a jelleget mindazonáltal a korai, regionalista sza
kaszra korlátozzák. A későbbi kísérletek az egész ország megszólí
tására, a központi állam, a fiskális nyomás, a partitocrazia és végül
a bevándorlók - különösen a muszlimok - ellen indított hadjáratok
révén, figyelemre méltóan sikertelenek voltak. Az okok viszonylag
világosak: egyfelől, bár a Liga soha nem lett tisztán egy-ügyű párt,18
kampányai túl hevesek és kaleidoszkopikusak voltak, anélkül hogy
a fókuszváltások követhetőek lettek volna; másfelől az 1990-es évek
intézményi válsága után az olasz politikai rendszernek sikerült bizonyos
egyensúlyt helyreállítania - a mi fogalmainkkal: a különbséglogika
részben ismét hatni kezdett, és megnehezítette a társadalmi mező
egyenértékűségi felosztását két antagonisztikus táborra. Ez kevés he
lyet hagyott a totális ellenségkonstruálás tiszta politikájának. Ebből
a szempontból jellegzetes Silvio Berlusconi politikai fejlődése.19 Surel
kimutatja, hogy pályafutásában megfigyelhető az eltávolodás a populizmustól, a fokozatos „normalizáció” és erői kooptálása egy részlegesen
újralétesített politikai rendszerbe. Politikai diskurzusa 1994-ben
rendkívül heterogén volt: a populizmus biztosan jelen volt benne
- hangsúlyozta kívülállását egy diszkreditált politikai osztályhoz ké
pest - , de voltak más összetevői is, mint az antikommunizmus (rész
ben populista felhangokkal), továbbá a gazdasági liberalizmus és a tár
sadalmi konzervativizmus hangoztatása. Az első kormányának buká
sához vezető feszültségek sorában azonban a populizmus központi
szerepet játszott. Egyfelől az antikommunizmus értelmét vesztette, miután
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a PCI helyét a Partito Dcmocratico della Sinistra vette át; másfelől a gaz
dasági liberalizmus ütközött Bossi gazdasági és társadalmi program
jával és az Alleanza Nazionale etatizmusával. Ez Berlusconit megfősz
totta rendszeren belüli gyökereitől. „Berlusconi, amint megfosztották
antikommunizmusától, liberális és konzervatív cicomáitól, csak egy
erős populista felhangokkal tarkított leegyszerűsítő diskurzusban ta
lálhatott támaszt, amely a jogi intézményrendszert és a hagyományos
politikai szereplőket kárhoztatja, a rendszer sírásóinak és a népakarat
elárulóinak nevezve őket.”20 A következő években ellenben megkez
dődött az elmozdulás a „normalizáció” (a mi különbséglogikánk) felé
Surel három alapvető változást sorol fel: először, a gazdasági libe
ralizmus egyre fontosabb szerepet játszik Berlusconi önképében
(Thatcherhez, Blairhez és Aznarhoz hasonlítja magát); másodszor,
a Forza Italia kezd normális párttá válni, már ami a belső működését
illeti - immár nem tisztán ad hoc képződmény, amelyet a Fininvest
irányít; harmadszor, a koalíció három résztvevőjének szövetsége meg
szilárdul, és jobban illeszkedik a pártrendszerbe. Ettől fogva a popu
lista elem - jól-lehet részben megmarad a választási kampányokban halványulni kezd. A koalíció ideológiai cementjét már nem a vad
egyenérték-logikák alkotják.
Vonjunk le néhány általánosabb következtetést elemzésünkből. Az
olasz eset azért érdekes, mert Olaszország volt a legkevésbé integrált
politikai rendszer Nyugat-Európában, a nemzeti állam ott volt a leg
kevésbé képes hegemonizálni a társadalmi élet különböző aspektusait.
Egy ilyen helyzetben a közösségre nem lehet számítani, és a társa
dalmi igényeket csak tökéletlenül tudja befogadni a központi államapparátus. Ilyen körülmények között egy „nép” konstruálása döntő je
lentőségű; a populista kísértés soha nincs túl távol. A „nemzet” és
a „régió”, mint a közösség határai, két egymásra következő, az egyen
értékűségi logika kiterjesztésén alapuló programot alkotnak. Azonban
egyiknek sem sikerül a közösség rekonstrukciójának elvévé válnia.
Jelenleg a különbség- és egyenérték-logika ingatag egyensúlyában az
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előbbi látszik felülkerekedni Olaszországban. Ez megerősíti Surel
leírását a populizmusról mint olyan retorikai eszközök (lebegő jelölők)
arzenáljáról, amelyeket egymástól teljesen független ideológiai célokra
fel lehet használni. Ezen a ponton azonban egy kulcsfontosságú meg
különböztetést kell tennünk. Az a tény, hogy a lebegő jelölők politikai
jelentése teljes egészében a körülmények adta illeszkedéseken múlik,
nem jelenti szükségképpen azt, hogy a politikusok teljesen cinikusan
vagy instrumentálisán manipulálnának velük. Ez jó leírása lehet
Berlusconi cosa nostrájának, de nem a populizmust mint olyant
meghatározó jellegzetesség. Olyan emberek, mint Mao, De Gaulle
vagy Vargas (aki életével fizetett meggyőződéséért), mélyen hittek sa
ját fellépésükben. Általános szabályként azt mondhatjuk, hogy minél
inkább valóban az üres jelölők szerepét játssza egy populista fellépés
- minél inkább sikerül egyenértékűségek alapján egyesítenie a közös
séget - , annál inkább lesz radikális befektetés tárgya. Az utóbbiban
pedig nyilvánvalóan semmi játékosság vagy felületesség nincs.
És megfordítva, egy erősen intézményesült társadalomban az egyenértékűségi logikáknak kevesebb tér nyílik; következésképpen a po
pulista retorika afféle árucikké válik, amely minden hegemonikus
mélységet nélkülöz. Ebben az esetben a populizmus valóban majd
nem azonos lesz a kisszerű demagógiával.
Van még egy tisztázandó kérdés. Elemzésünkből következik, hogy
egy „nép” létrehozásának gyűjtőpontja nagyrészt nyitott marad. Lehet
séges, a jakobinus mintát követve, nemzetállami populizmus, regio
nális populizmus, etnopopulizmus és így tovább. Az egyenértékűségi
logika mindegyik esetben egyformán hatékony lesz, az egyenértékű
ségi láncolatot egyesítő központi jelölők azonban, amelyek a történelmi
szingularitást létrehozzák, alapvetően különbözőek lesznek. Például
Latin-Amerikában a populista mozgalmak lényegében állampopulizmusok, amelyek a központi állam megerősítésére törekednek a földbirtokos oligarchiákkal szemben. Emiatt főként városi mozgalmak,
amelyek az 1910-1950-es évek felemelkedő közép- és népi osztályaival
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állnak kapcsolatban. Ennek a populizmusnak a kialakulása két
szakaszban zajlott. Kezdetben a távolság a demokratikus igények és
a liberális állam formái között nem volt túl nagy. A liberalizmus
volt a tipikus rendszer, amelyet az uralkodó oligarchiák a legtöbb la
tin-amerikai országban létrehoztak a függetlenség elnyerését követő
anarchia és polgárháborúk után. A tizenkilencedik század második fe
lében, Latin-Amerika gazdasági fejlődése és világpiaci integrálódása
idején érvényes politikai formula a vidéki körzetekben a helyi földbir
tokosok által ellenőrzött választási rendszer volt, amelyhez hozzá kell
adnunk a fejlődésnek induló, ugyancsak klienshálózatok által ellenőr
zött városi szektorokat. A gazdasági fejlődés azonban gyors városiaso
dást, az alsó és középosztályok növekedését vonta maga után, és az
utóbbiak a századforduló tájékán (az időpont országról országra vál
tozott) kezdtek újraelosztó politikákat és fokozott politikai részvételt
igényelni. így tipikus politikai populista forgatókönyv jött létre: a ki
elégítetlen igények felgyülemlése, amelyek népi vezetők neve körül
kristályosodtak ki, miközben a régi kliensrendszer minden jelentő
sebb politikai nyitásnak ellenállt. Kezdetben azonban a demokratikus
igények és a liberalizmus nem álltak szemben egymással: az igények
a liberális rendszerek belső demokratizálódását célozták. Demokratikus
politikai reformerek különféle nemzedékei léptek föl ebben a kontex
tusban: Irigoyen Argentínában, Battle y Ordonez Uruguayban, Madero
Mexikóban, Alessandri Chilében, Ruy Barbosa Brazíliában. Néhány
esetben sor kerülhetett a reformokra a liberális állam keretén belül: ez
történt a Radikális Párt kormányzása idején Argentínában 1916 és
1930 között, és Uruguayban, amikor a Colorado Párt Battle vezetésé
vel megreformálta az államot. Más esetekben azonban az oligarchikus
csoportok ellenállása túlságosan erős volt, és a demokratikus reformfolyamat a rendszer drasztikus változását követelte meg. Ez történt
Chilében Arturo Alessandri Palma kormánya alatt az 1920-as évek
ben: demokratikus programját, amelyet a konzervatív erők elgáncsol
tak, Ibanez tábornok populista diktatúrája vitte véghez.
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De a latin-amerikai populizmus csak az 1930-as évek összeomlása
nyomán vált radikálisabbá. A liberális-oligarchikus államok újraelosztó
képességét radikálisan megnyirbálta a válság, és a politikai rendszerek
egyre kevésbé voltak képesek befogadni a demokratikus igényeket. Ez
szakadáshoz vezetett a liberalizmus és a demokrácia között, és az el
következő huszonöt év folyamán ez uralta a latin-amerikai politikát.
Vargas és az Estado Novo Brazíliában, a peronizmus Argentínában,
a Movimiento Nációnál Revolucionario kormányai Bolíviában újra
elosztó programokat és demokratikus reformokat hajtottak végre nyíl
tan antiliberális és néhány esetben leplezetlenül diktatórikus politikai
rendszerekben. Hangsúlyozni kell, hogy az ezekkel a rendszerekkel
kapcsolatos mozgósítások révén létrejött „nép” erős etatista vonásokat
mutatott. Egy erős nemzeti állam konstruálása a helyi oligarchikus ha
talommal szemben ennek a populizmusnak a védjegye volt.
Ha most Kelet-Európa populizmusai felé fordulunk, olyan helyze
tet találunk, amely nagyrészt az ellentéte a latin-amerikainak.21 Lát
tuk, hogy a latin-amerikai populizmusban az állampolgári jogok eta
tista diskurzusa dominál,22 miközben Kelet-Európában etnikai populizmussal találkozunk, amely a sajátos közösségek nemzeti értékeinek
különösségét igyekszik hangsúlyozni. Az etatista dimenzió természe
tesen nem hiányzik teljesen, mert világos a törekvés nemzetállamok
létrehozására, de a konstruálás a legtöbb esetben egy olyan lokálisan
meghatározott kulturális csoport sajátosságának az állításából indul
ki, amelyik igyekszik kizárni vagy drasztikusan csökkenteni más etni
kai kisebbségek jogait. A magyar parlamentben 1914-ben például 413
helyből 407-et magyarok foglaltak el, a horvátoknak és a szlová
koknak pedig alig volt képviseletük.23 Noha az 1849-es forradalmi
nyilatkozat, amely leszögezte Magyarország jogát az állami függet
lenségre, nem tett különbséget az etnikai közösségek között, a gyakor
latban minden más közösségnek a magyar hegemónia alá vetését ered
ményezte. Hasonló módon a kemali „nép” —Atatürk kijelentette, hogy
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elvei „populisták” - elvben belső megosztottság nélküli, homogén
entitás volt, a tényeket illetően azonban egyre inkább a török na
cionalizmussal azonosították, anélkül hogy különösebben figye
lembe vették volna az örmények, a görögök vagy a keleti keresztények
helyzetét.
A kemali „nép” ilyen körülmények között homogén kulturális kö
zösséggé alakult át, amelyet, Atatürk szerint, „azok a parasztok, ke
reskedők és munkások alkotnak, akik engem követnek”. Nem hiába
nevezték „a törökök atyjának”, még ha leplezte is hasadtságát azzal,
hogy a szavak szintjén egy civil populizmust vallott, talán abban
a hiszemben, hogy ezzel kompenzálhatja az etnikai populizmust,
amelyről cselekedetei árulkodtak.24

A népes kisebbségek léte a legtöbb Kelet-Európai országban azt jelen
tette, hogy a tisztán univerzalisztikus diskurzus puszta bohózat, és
egyszerűen csak elleplezi a hatalom defacto koncentrációját az uralko
dó etnikai csoport kezében.
Fontos látni, hogyan kezdődött az etnikai kulturális identitás
kialakulásának folyamata. Döntő szerepe volt annak, hogy ezekben
a társadalmakban az államhatárok mindig különösen labilisak voltak,
és hogy történelmük legnagyobb részében megszálló hatalmaknak
voltak alávetve. Ilyen körülmények között az állammal való azono
sulás gyenge maradt, és a kulturális közösségi hovatartozás döntő
jelentőségűvé vált.
Mindenesetre Közép- és Kelet-Európa népei esetében az identitás év
százados megőrzése uraikkal szemben, akik többnyire idegen meg
szállók voltak, aligha igényelt intellektuális alátámasztást, hiszen
a velük való abszolút szembenállás közvetlen, spontán és majdhogy
nem ösztönös nyilvánvalóságában gyökerezett. Az erős különbözés
nek ebből az érzéséből született az az öntudat, amelyet csak „démo
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tikusnak” nevezhetünk, mert sem az elnyomó, sem az elnyomott
- nem. létező - államára nem hivatkozik. Olyan tudatosság tehát,
amely a közös nyelven, az ősök vallásán, a földhöz való ragaszkodá
son, a közös szenvedésen és a kemény bánásmódon alapul, továbbá
a közös létfeltételeken, amelyek túlmentek a falu vagy a szomszéd
ság határain, és zavarba ejtő módon egy egész etnikai csoportra
kiteij edtek.25

A közösségi tudat intellektuális kidolgozása - a mitikus múlt kitalálá
sa - néhány évszázadot vett igénybe. Kezdetben a helyi körülménye
ket jól ismerő papok provinciája volt a térség, az egyházi hálózat volt
az egyetlen intézmény, amellyel az emberek azonosulni tudtak. Az
utolsó két évszázad folyamán azonban a világi értelmiségiek szerepe
vált döntővé. Hermet három mozzanatot különít el ebben a folyamat
ban. Az első szakaszban a politikától független elitek próbálják meg
menteni a helyi művészi és irodalmi produkció értékeit az OsztrákMagyar Monarchia kontextusán belül. A második szakaszban a moz
galom szélesebb polgári körökre teljed ki, amelyek egyre kevésbé
kötődnek Ausztria kulturális hegemóniájához, és igyekeznek meg
védeni anyanyelvűket. Végül ezeknek a nacionalista etnikai irányza
toknak a befolyása az igénytelenebb szektorokra is kiterjed; ekkor tesz
szert politikai konnotációkra, és kapcsolódik össze egy nacionalista és
populista programmal.
Az utóbbi átmenetben részt vesznek a közösségi hovatartozás jelö
lői, amelyek ki vannak téve mindazoknak a nyomásoknak, amelyek
kel egy hegemonikus küzdelem jár - egyfelől különféle antagonisztikus módokon kapcsolódnak az államépítés folyamatához, másfelől
egyenértékűségi hatásuk nagymértékben függ az ellenség megkonst
ruálásának mikéntjétől és az általuk közvetített felszólítás ideológiai
célzatától. A populizmus néhány esetben liberális, nyugati típusú álla
mok létrehozásával állt kapcsolatban, de a legtöbb esetben ideológiai
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jelenléte a közvetlen szomszédokkal való szembenállásra és a belső
kisebbség kizárására irányuló xenofób törekvésekkel társult. Amellett
szüntelenül ingadozott bal- és jobboldal között. Például Romániában
olyan ideológiai cikcakkok tanúi vagyunk, amelyeknek során az or
szág 1858-as autonómmá válása után a populista jelölők a lehető leg
ellentmondásosabban illeszkedtek. Ott volt Alexander Cuza fejedelem
agrárpopulizmusa, szemben a nagy földtulajdonosok hatalmával
Hohenzollem-Sigmaringen Károly herceg kísérlete, hogy ehelyett az
említett földtulajdonosoknak kedvező rendszert hozzon létre, miköz
ben ugyancsak populista szimbolikát használ; Alexander Averescu
tábornok kormánya 1920-1921-ben és 1 9 2 6 -1 9 2 7-ben, amelyik
megpróbálta a legkevésbé összetartozó társadalmi rétegeket egyesíteni II. Károly király monarchikus populizmusa; és végül Antonescu tá
bornok és a Vasgárda hatalomátvétele, határozott profasiszta orien
tációval. Mindegyik esetben a központi jelölőknek ugyanaz a készlete
vándorolt át egyik politikai programból a másikba. Éppen ürességük
tette ezt a vándorlást lehetővé. Jusson eszünkbe, hogy Ceau^escu
kommunista rendszere, viszonylag kevés változtatással, ugyanezeket
a populista jelölőket használta. Éppen autonómiájuk tette lehetővé tág
oszcillációjukat különböző ideológiai együttállások között. (Egy to
vábbi példa: gondoljunk olyan vezetők ideológiai pálfordulásaira,
mint Józef Pifeudski Lengyelországban.) A populista jelölők azonban
ugyanígy társulhatnak baloldali irányultsággal is: elég, ha az Alekszandar
Sztambolijszki kormánya által megkísérelt agrárreformra gondolunk
Bulgáriában az 1920-as években.
A kelet-európai tapasztalatban az a legérdekesebb, hogy szinte sta
tus nascens mutatja egy „nép” kialakulásának azt a vonását, amelyet cn
csak érintettem. Mindazok az esetek, amelyekre hivatkoztam, egy
belső határvonal létrejöttéről szóltak egy adott társadalomban. Az „etnopopulizmus” esetében inkább egy közösség határainak a megvoná
sáról van szó. Ez egy sor következményt von maga után. Az első,
hogy a „népet” létrehozó jelölők üressége az első pillanattól fogva
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radikálisan korlátozott. A közösségi teret egyesítő jelölők mereven
társulnak pontos jelöltekkel. Az üresség feltétele, mint tudjuk, egy
egyenértékűségi láncolat meghatározatlan kiterjedése. Ez a társadalmi
mező belső megosztottságát feltételezi. Itt azonban ez a megosztottság
felszámolódik: nincs plebs, amelyik populusnak állítaná magát, mert
plebs és populus pontosan egybeesik. A szemben álló „másik” a közös
ségen kívül és nem belül van. Az etnikai elv kezdettől meghatározza,
mely elemek léphetnek be az egyenértékűségi láncolatba. Az etnopopulizmusban nincs lehetőség pluralizmusra. Kisebbségek létezhetnek
az így meghatározott területen belül, de mihelyt az etnikai elv megha
tározta a közösségi tér határait, állandó állapotuk a marginalitás lesz.
Egész populációk „kitisztogatása” mindig lappangó lehetőség, mihelyt
a közösség diszkurzív konstruálása tisztán etnikai vonalon halad
előre. És az ilyen politikai logika autoriter hajlamai nyilván
valóak: minthogy az egyenértékűségi láncolat másik oldala kívül van
a közösségen, ez utóbbi csak egy különbséglogikára támaszkod
hat, mint saját szerveződési elvére. Ennek szükségszerű következ
ménye a hajlam a politikai egyöntetűségre.
Jó példa erre az egykori Jugoszlávia szétesése.26 Tito programja
a második világháború után a jugoszláv identitás megerősítését célozta,
miközben jelentős mértékű autonómiát biztosított a köztársaságoknak
- és ezt az autonómiát az egymást követő alkotmánymódosítások
megerősítették. Ha ez a kettős művelet sikerrel járt volna, akkor egy
egyenértékűségi reláció alakult volna ki a különböző nemzeti identi
tások között, és egy szoros kötődés a szövetségi államhoz. A valóság
ban azonban a folyamat az ellenkező irányban haladt, fokozatosan
a centrifugális tendenciák kerültek túlsúlyra. Ez a tendencia felgyorsult
Tito halála után, és annak megjelenéséhez vezetett, amit Spyros Sofos
„populista nacionalizmusnak” nevezett. Szerbiában Milosevic felemel
kedését egy nacionalista hullámnak köszönhette, amely „nagy
Szerbia” álmával és a koszovói albán jelenlét27 elleni lázongásokkal
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volt kapcsolatos, és Szerbiát konfliktusokba sodorta a többi köztársa
sággal. A multietnikus társadalom lehetősége Horvátországban is már
a legelején kútba esett, és egy etnikailag egységes társadalom létre
hozásának - nagyjában sikeres - kísérlete helyettesítette.
A függetlenség elnyerése óta a horvát nacionalizmus központi voná
sa volt a horvát társadalmi és politikai életnek... A nacionalizmus
fúziója a katolikus egyházon belüli konzervatív körök ideológiájával
így egy erős nacionalista társadalmi többségi mozgalom kialakulásá
hoz vezetett, amely a nemzet nevében módszeresen törekedett egy
„morálisan egészséges” társadalom létrehozására, amelyben a nem
zeti érdekek vannak fölényben a részleges és individuális érdekekkel
és jogokkal szemben. Elsősorban erre a társadalmi és politikai ténye
zőre támaszkodva, az uralkodó politikai elitnek sikerült ellenőrzése
alatt tartani az államot, a gazdaságot és a tömegtájékoztatást, és el
nyomni a demokratizálódás igényét.28

Bosznia-Hercegovinában a probléma különösen bonyolult volt,
tekintve, hogy az 1991-es népszámlálás adatai szerint a lakosság
4 3,7 százaléka muszlim volt, 31,4 százaléka szerb, 17,3 százaléka
horvát és 5,5 százaléka jugoszláv. Ennek eredményeként a politikai
spektrum az etnikai vonalak mentén oszlott meg, és a háború elkerül
hetetlen volt. A szerb nacionalisták Vojislav Seselj vezetésével terro
rista tevékenységbe kezdtek a vidéki körzetekben; a HŐS - a horvát
ultranacionalista párt - Bosznia Horvátországhoz csatolását követelte;
a muszlim Demokratikus Akciópárt pedig Alija Izetbegovic vezeté
sével hajthatatlan magatartást tanúsított a nem muszlim etnikai cso
portokkal szemben.
Előző elemzésünket meg kell toldanunk egy végkövetkeztetéssel.
Fontos felismerni, hogy az elvont univerzalizmusnak nem az imént
leírt etnikai populizmus az egyetlen ellentéte. Minden az egyenértékű
ségi láncolatot alkotó láncszemeken múlik, és nincs ok feltételezni,
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hogy mindegyiknek egy homogén etnikai csoporthoz kell tartoznia.
Tökéletesen lehetséges úgy létrehozni egy „népet”, hogy egy globálisabb identitás sok igénye tartalma szerint „univerzális” legyen, és több
etnikai identitást szeljen keresztül. Ha ez megtörténik, akkor az
egyenértékűségi láncolatot egyesítő jelölők szükségképpen üresebbek
lesznek, és kevésbé kötődnek sajátos - etnikai vagy bármilyen más közösségekhez. Azt hiszem, Jürgen Habermas erre a problémára utalt,
amikor „alkotmányos hazafiságról” beszélt:
Egy alkotmányos hazafiság etnikai tartalma nem gyengítheti a jog
rend semlegességét a politikai alatti szinten etnikailag integrált kö
zösségekkel szemben. Inkább fokoznia kell az érzékenységet egy
multikulturális társadalmon belül együtt élő különféle életformák
sokfélesége és integritása iránt. Kulcsfontosságú az integráció két
szintjének megkülönböztetése. Ha egy szintté lappadnak össze,
a többségi kultúra bitorolni fogja az állam előjogait más kulturális
életformák egyenlő jogai rovására, és meg fogja sérteni a kölcsönös
elismerés követelményét. A jog semlegessége a belső etnikai diffe
renciádéval szemben abból a tényből fakad, hogy komplex társa
dalmakban az állampolgárokat mint egészt nem lehet m ár együtt
tartani az értékeket illető lényegi konszenzus révén, hanem csakis
a törvény legitim alkalmazásának és a hatalom legitim gyakorlásának
eljárásaira vonatkozó konszenzus révén.29

Miközben egyetértek Habermasszal abban, hogy szükséges az általa
említett két szint elkülönítése, nem hiszem, hogy ezt a megkülönböz
tetést ki lehetne fejezni a lényegi és az eljárásbeli értékek szembeállí
tásával - ha másért nem, hát azért, mert ahhoz, hogy valamely eljárást
legitimnek tartsak, másokkal közös lényegi értékekkel kell rendelkez
nem. A valódi kérdés így hangzik: milyen lényegi értékeknek kell kö
zösnek lenniük, hogy a két szint Habermas-féle megkülönböztetése
lehetséges legyen? Félig már válaszoltam is erre a kérdésre: a mai
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társadalmakban nem egyszerűen elkülönült etnikai csoportok létez
nek egymás mellett; az énünk is többszörös, az emberek alanyi hely
zetek sokaságából konstruálják meg identitásukat. Ezen a módon az
egyetemesség különböző mértékére vonatkozó igények ugyanannak
az egyenértékűségi láncolatnak a részét alkotják, és kialakulhat va
lamiféle hegemonikus egyetemesség. Ez az univerzalizáció azonban
lényegi és eljárásbeli követelésekből áll.

A „NÉP" KONSTRUÁLÁSÁNAK
AKADÁLYAI ÉS KORLÁTAI

Az előző elemzésünkből levonható egyik következtetés szerint
egy „nép” kialakulásában semmi sem automatikus. Ellenkezőleg, egy
komplex konstrukciós folyamat eredménye, amely egyéb lehetőségek
mellett kudarccal is végződhet. Ennek oka világos: a politikai identi
tások egyenérték és különbség ellentétes logikái illeszkedésének (va
gyis feszültségének) eredményei, és a puszta tény, hogy e logikák
egyensúlyát megtöri az egyik pólus bizonyos mértéket meghaladó túl
súlya a másik rovására, elég ahhoz, hogy a „nép” mint politikai cselek
vő széthulljon. Ha az intézményes differenciálódás túlságosan uralko
dik, akkor lehetetlenné válik az egyenértékűségi homogenizáció,
amely a népi identitások létrejöttének előfeltétele. Ha a társadalmi he
terogenitás (amely, mint láttuk, a differenciálódás másik formája) túl
súlyra jut, akkor nincs lehetőség egyenértékűségi láncolat létrejöttére.
De azt is fontos látnunk, hogy a totális egyenértékűség ugyancsak
lehetetlenné teszi a „nép” mint kollektív szereplő megjelenését. Egy
totális egyenértékűség megszűnne egyenértékűség lenni, és puszta
identitássá esne össze: nem lenne többé láncolat, csak homogén, dif
ferenciálatlan tömeg. Ez az egyetlen helyzet, amelyet a tömeglélektan
korai kutatói figyelembe vettek, és amellyel a népi mozgósítás minden
formáját tévesen azonosították.
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Mindebből azt a következtetést kell levonnunk, hogy egy ,nép"
konstruálása könnyen csődöt mondhat. Most három olyan tapasztala
tót fogok tárgyalni, amelyek az imént említett lehetőségek némelyikéi,
szemléltetik.

AZ OMAHA PLATFORMTÓL AZ 1896-OS
VÁLASZTÁSI VERESÉGIG1
Az Amerikai Néppárt 1892 elején St. Louisban alakult meg. Plat
formja, amelyet ugyanennek az évnek a júniusában szinte szó szerint
megismételt az Omaha platform, megkísérelte leírni az amerikai társa
dalom betegségeit és annak a koalíciónak a vázlatos körvonalait,
amely ezeket gyógyítani tudná:
Az erkölcsi, politikai és anyagi pusztulás szélére sodort nemzet tag
jaiként gyűltünk össze. A szavazófülkékben, a törvényhozásban,
a kongresszusban a korrupció uralkodik, és még a bírói talárt sem
kíméli. Az emberek demoralizálódtak. Sok állam kénytelen volt el
szigetelni a szavazókat a szavazóhelyiségekben, hogy megakadá
lyozza az egyetemes megfélemlítést és megvesztegetést. A napilapokat
támogatják vagy elhallgattatják; a közvéleményt elnémították; az üz
let pang, otthonainkat jelzálog terheli, a munkások elszegényedtek,
a földek a kapitalisták kezében összpontosultak. A városi dolgozókat
megfosztották attól a jogtól, hogy önvédelmük érdekében szervez
kedjenek; importált ágrólszakadt munkásokkal nyomják le a bérü
ket; törvényeinket megsértve állandó bérenchadsereget toboroztak,
hogy lőjön rájuk, és hamarosan az európai állapotokig fajul a hely
zet. Milliók munkájának gyümölcsét arcátlanul ellopva kolosszális,
a világtörténelemben példa nélkül álló vagyonokat halmoznak fel,
amelyeknek tulajdonosai megvetik a köztársaságot és a szabadságjogokat veszélyeztetik. Az igazságtalan kormányzás egyazon tenné-
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kény méhéből két nagy osztály született - a nyomorgóké és a millio
mosoké. A pénznyomtatás nemzeti hatalmát kisajátították a köt
vénytulajdonosok javára; az ezüstöt, amelyet a történelem hajnala
óta elfogadtak fizetőeszközként, kivonták a pénzforgalomból, hogy
minden más tulajdonforma és az emberi munka értékének csökken
tése révén növeljék az arany vásárlóerejét; a pénzmennyiséget pedig
szándékosan csökkentették, hogy az uzsorásokat hizlalják, a vállal
kozásokat csődbe vigyék, és rabbá tegyék az ipart. Hatalmas össze
esküvést szerveztek két kontinensen az emberiség ellen, amely hatal
mába keríti a világot. Ha nem szállunk szembe vele, és nem mérünk
rá gyors vereséget, szörnyű társadalmi felfordulással, a civilizáció
pusztulásával vagy egy abszolút önkényuralom létrejöttével szá
molhatunk.2

Ezután egy sor igény következik - köztük a pénz demokratizálása,
a föld újrafelosztása, a szállítási rendszer államosítása, ezüstpénz kor
látlan kibocsátása, az adók felhasználásának ellenőrzése, illetve hogy
a távíró és a telefon, továbbá a postaszolgálat a kormány kezébe
kerüljön.
A szándék eszerint a társadalmi tér felosztása volt két antagonisztikus táborra. Ezt a célt egy harmadik párt megalakításával akarták
elérni, amely megtörné az amerikai politika kétpárti modelljét. A po
pulista mozgalom gerincét alkotó farmerek nézőpontjából a Néppárt
eszméje egy hosszú folyamat tetőpontja volt, kezdve az 1870-es évek
Farmerszövetségével, amely néhány mozgósítást és szövetkezeti prog
ramot kezdeményezett, tartós siker nélkül. A farmerek egyre világo
sabban látták, hogy ügyük további előmozdításához közvetlen politi
kai szerepvállalásra van szükség (olyasféle cselekvésre, amelynek
szükségessége csak lassan derengett fel elméjükben, és amelyet közü
lük sokan csak félszívvel vállaltak). Ez azt jelentette, hogy ismeretlen
terepre kell merészkedniük. Megkövetelte igényeik szektorszerűségének
tompítását és az egyenértékek sokkal nagyobb és összetettebb láncának
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megkonstruálását, hogy a „nép”, mint új kollektív szereplő, megjelen
hessen a nemzeti politika terepén. Természetesen korábban is vol
tak kísérletek egy harmadik párt megteremtésére. „A demokraták és
a republikánusok bírálói két évtizeden át a legkülönfélébb lobogók
alatt támadták a nemzeti, állami és helyi választásokat: Alkoholtila
lom, Zöldhasú, Antimonopólium, Munkareform, Munka Unió, Dol
gozók és száz másik helyi és állami szintű független párt, amelyeknek
már a neve is a választási küzdelem szabályainak semmibevételéről
árulkodott. Az intézményesült politika képviselői hozzászoktak
ahhoz, hogy az éppen szükséges nyelvi vagy jogi fegyverrel - nevetsé
gessé tétel, elnyomás, kooptálás - csapják agyon összefüggéstelenül,
de kitartóan perlekedő kihívóikat” (Kazin, 27. p.). A Néppárt azonban
arra készült, hogy túlmenjen e korai próbálkozások szektorszerű, he
lyi vagy célhoz kötött jellegén, és egy valóban nemzeti szintű politikai
nyelvet hozzon létre.
Jóllehet a létező hatalommal való globális konfrontáció terepe a po
pulisták számára ismeretlen volt, szűznek határozottan nem volt ne
vezhető. A háború előtti korszaktól kezdve létezett a kisembert a kor
rupt pénzügyi oligarchiától védelmező teljes populista hagyomány,
főként a jeffersoni és jacksoni ideológiai örökség részeként. A hétköz
napi emberek megkülönböztetése a hatalom csúcsain levőktől állandó
vezérmotívuma volt ennek a hagyománynak, jóllehet a megvetett
elit jellemzése változatonként különbözött. „A jeffersonisták számára
a kereskedők, földbirtokosok és a konzervatív papság angolpárti öszszeesküvése volt ez; a jacksonisták számára az előkelő születésű koz
mopoliták által irányított »pénzhatalom«. Az 1850-es évek új Repub
likánus Pártjának aktivistái számára a Dél »rabszolgatartó hatalma«:
amely lábbal tiporta a polgári szabadságjogokat, és letörte az északi
fehérek jövedelmeit” (Kazin, 16. p.). Az 1890-es évek populistáinak
tehát az volt a feladatuk, hogy előássák ezt a hagyományt, és újrafogal
mazzák azoknak az új körülményeknek megfelelően, amelyek között
ők tevékenykednek.
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A helyzet, amellyel a Néppárt szembesült, tartalmazta mindazokat
az összetevőket, amelyeket a politika populista fordulatára jellem
zőként felsoroltam: kiterjedt elégedetlenség a létező status quóval,
olyan igények egyenértékűségi láncolatának kezdeménye, amelyek
néhány katektikus szimbólum köré összpontosulnak, fokozódó táma
dások a politikai rendszer mint egész ellen. Egy egyenértékűségi lán
colat azonban - mint láttuk - olyan láncszemekből áll, amelyek
az általuk képviselt igények különösségére és a status quóval való kö
zös szembenállásukból fakadó „egyetemesebb” jelentésre hasadnak
szét. A népi működés egész sikere azon múlott, hogy az egyetemes
mozzanat túlsúlyra jut-e a különöshöz képest. Ez azonban korántsem
volt egyszerű:
A termelők születőben lévő koalíciója, amelyre a populisták remé
nyeiket alapozták, ütköző prioritásokkal rendelkező társadalmi cso
portok és politikai szervezetek labilis amalgámja volt. Az adósságaik
miatt nyugtalan kistermelők a pénzkészlet növelését akarták; a fehér,
városi munkások az élelmiszerárak és bérleti díjak emelkedésétől
tartottak. Az alkoholtilalmat szorgalmazók és a pénzügyi reformerek
egyaránt a pénztőkével álltak szemben, de különböztek abban, hogy
melyik bűnét tartották elsődlegesnek - az ivás bátorítását vagy a hi
tel szűkítését. A szocialisták különféle változatai - a keresztények,
a marxisták és a Bellamy-követők - szemben álltak a legtöbb szakszervezeti és paraszti lázadóval, akik hittek a magántulajdonban
és az osztálystruktúra alakíthatóságában. A pártoskodás a reformpolitika elmaradhatatlan vonása volt ezekben az években; a legtöbb
csoport csak 1892-re vetette el a saját csodaszerét, elég sokára, hogy
egyugyanazon harmadik párti listán egyesüljön. (Kazin, 3 0 . p.)

A pártoskodás meghaladása egy közös nyelv kidolgozását és a külö
nösség centrifugális hatásainak semlegesítését feltételezte. Ezek a ha
tások kétfélék voltak. Először, ott voltak a politikai képviselet fő teréhez
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képest heterogén szektorok (abban az értelemben, amelyet a hetero
nitásnak az 5. fejezetben tulajdonítottunk). Ezek között kiemelkedett
a fekete lakosság. A legtöbb populista nem vonta kétségbe a kaukázusi
faj fölényének dogmáját. A kérdés kezelésének pragmatikus módja
az volt, ha kiküszöbölnek minden utalást a két rasszra, és a feketéket
csak a közös gazdasági érdekek mentén szólítják meg. Nem meglepő
hogy a feketék nem fogadták kitörő lelkesedéssel ezt a kezdeménye
zést: „a populisták, akárcsak jeffersonista és jacksonista elődeik
továbbra is feltételezték, hogy az »egyszerű emberek« olyan fehér
bőrűeket jelent, akiknek van egy kis földjük vagy műhelyük. Nem
meglepő, hogy a legtöbb fekete nem fogadta el a populisták körülha
tárolt ajánlatát, hanem szavazataikat, ahol még megengedték nekik
vagy Lincoln, vagy hajdani földesuraik pártjára adták” (Kazin, 41. p )
Hozzátehetjük, hogy ez a feketékkel szembeni kétértelműség nem állt
fenn az ázsiai bevándorlókkal szemben: őket kérlelhetetlenül és telje
sen kizárták. A Munka Lovagjai és a Farmerszövetség irodalma tele
van az „ázsiaiakra” vagy „mongolokra” tett sértő célzásokkal.
Ezek mellett a „heterogének” általános kategóriájába sorolható
szektorok mellett ott voltak azok is, amelyeket a populista diskurzus
tényleg megpróbált megszólítani, eltérő különösségük azonban meg
akadályozta, hogy beilleszkedjenek a populista hadjáratba. A Néppárt
és a Munka Lovagjai között például mindig feszült volt a viszony, sok
kisipari és ipari munkás nem reagált a populista felszólításra. A vidék
keresztény evangéliumi diskurzusa nem talált meghallgatásra a beván
dorolt munkások között, akik sok esetben nem protestáns eredetűek
voltak (Kazin, 43. p.).
Egy olyan egyenértékű beíródás létrehozásának kísérlete, amely
megbirkózhatna ennyire különböző különösségekkel, a „termelők”
meghatározása körül összpontosult (a „henyélőkkel” vagy „élőskö
dőkkel” szemben), amely annyira elmosódó és elvont volt, hogy a la
kosság legtöbb szektorát magába foglalta. Ez azonban, amint Kazin
rámutat, kétélű fegyvernek bizonyult: ha a „termelők” üres jelölővé
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válik azáltal, hogy meglazul kapcsolata különös hivatkozottjával, ak
kor más szektorok is kisajátíthatják, és beírhatják egy alternatív
egyenértékűségi láncolatba - azaz lebegő jelölő válhat belőle. A popu
lista diskurzusnak ezt a hajlamát a többszörös hivatkozásra a mozga
lom platformja is tükrözte:
Az adósságokat nyögő farmereknek a pénzkészlet növelését, az ide
genek földtulajdonlásának tilalmát ígérte, és a vasút állami kézbe
vételét, amelyért a kisfarmereknek oly gyakran erőn felül kellett
fizetniük. A bérből élőknek a rövidebb munkaidőért folytatott harcuk
támogatását, a Pinkerton Ügynökség feloszlatását és annak kinyilvá
nítását, hogy „a vidéki és a városi munka érdekei azonosak”. A pénz
ügyi reformereknek és a nyugati bányaállamok lakóinak korlátlan
arany- és ezüstpénzverést. A platform függelékét olyan „kiegészítő
határozatok” alkották, mint az az „ígéret”, hogy továbbra is biztosí
tani fogják az Unió veteránjainak addig is járó rokkantsági nyugdí
jat, és támogatják a Munka Lovagjai által kezdeményezett bojkottot
egy rochesteri ruhamanufaktúra ellen. (Kazin, 38. p.)

Jellegzetes „pozícióharc” áll tehát előttünk az egyenértékűségi beírás
populista kísérlete és az annak ellenálló különbséglogika között. A „nép”
konstruálásának korlátait az 1892-es és 1894-es választási eredmé
nyek jelzik; noha a Néppárt tekintélyes számú szavazatot kapott, ezek
csaknem kizárólag a messzi Délen és a Mississippin túli Nyugaton
összpontosultak. Világossá vált, hogy ha a párt valódi nemzeti alter
natívává akar válni, akkor valamilyen merész, új lépésre van szüksége.
Ez vezetett 1896-ban a demokrata jelölt, William Jennings Bryan tá
mogatásához, akinek platformja populista felhangokat tartalmazott
(jóllehet az ezüst kérdését túlhangsúlyozta).
Az 1896-os amerikai választások már-már paradigmatikus érté
kűek tárgyunk szempontjából, mert a konfrontáció két oldala a leg
tisztább formában illusztrálja azt, amit egyenérték- és különbség
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logikának neveztem. Bryan kampányának sikere teljes mértékben
a „nép” mint történelmi cselekvő létrehozásán múlott - vagyis azon
hogy az egyetemes-egyenértékű azonosulások túlsúlyra jussanak
a szektorszerűekkel szemben. Politikai programjának közös voltát
tehát mindenáron hangsúlyoznia kellett. A következő bekezdés tipikus
példája ennek:
Ahogy ezeknek az embereknek a szemébe nézek, és eszembe jut
hogy ellenségeink csőcseléknek nevezik őket, és azt mondják róluk
hogy a szabad kormányzást fenyegetik, ezt kérdezem: Kinek fogják
odaadni magukat ezek az emberek? Büszke vagyok arra, hogy ebben
a kampányban bírom azok támogatását, akik hétköznapi emberek
nek nevezik magukat. Ha a nagy trösztök és szervezetek állnának
a hátam mögött, tudom, mihelyt elfoglalnám helyemet, azt köve
telnék tőlem, hogy hatalmamat felhasználva raboljam ki az embere
ket az ő javukra. (Idézi Goodwyn, 5 2 3 . p.)

A „néppel” szemben McKinley kampánya - tanácsadója, Mark Hanna
vezetésével - a „haladó társadalom” jelszavát alkotta meg. Meg sem
próbáltak egy homogén, differenciálatlan tömegre hivatkozni, sokkal
inkább egy társadalom szerves, rendezett fejlődésére, amelynek min
den egyes tagja pontosan megkülönböztetett hellyel rendelkezik, kö
zéppontját pedig az amerikai értékekkel azonosuló elit alkotja:
Tekintve, hogy a szavazófülkében várhatóan a „nép” és a „nagy trösz
tök és szervezetek” között kellett volna választani, a republikánusok
nyilvánvalóan nem engedhették, hogy a kampány ezen az alapon
dőljön el. A „haladó társadalom” diadalmaskodó eszméje bontako
zott ki lassan az aranyalapba beágyazott szimbolikus értékek
k özül... De fokozatosan... olyan tágabb témák is jellemezni kezdték
William McKinley kampányát, mint a „béke, haladás, hazafiság
és jólét’ . A Mark Hanna által a testületi közösség nevében megfogal
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mazott „haladó társadalom” a jól öltözött templombaj árók társadal
mát jelentette. A használt jelszavak nem annyira egy cinikus politika
kifejeződései voltak, mint inkább egy kibontakozó amerikai világ
nézet hiteles állításai. (Goodwyn, 5 3 4 . p.)

Goodwyn szerint Lincoln pártja az üzlet pártjává és a szervezett Ame
rika politikai megtestesülésévé vált.
Fehér volt, protestáns és jenki. Megszerezte minden olyan nem
fehér, nem protestáns és nem jenki választó szavazatát, aki készsé
gesen elfogadta az új kulturális normákat, amelyek finom viselkedést
írtak elő a kibontakozó haladó társadalomban. A „hazafias” jelző
kezdte azt sugallni, amit egy protestáns jenki birtokolt... A haladó
társadalom által a „nép” elé emelt fal többet jelentett McKinley vá
lasztási győzelménél Bryan fölött, többet még a masszív vállalati
koncentráció szentesítésénél is; magának a demokratikus kultúrá
nak a megengedhető határait jelölte ki. Végre le lehetett venni a vé
res inget: az üzlet pártja a tágabb társadalomban létrehozta azokat
a kulturális értékeket, amelyek fennmaradását biztosították a husza
dik században. (Goodwyn, 5 3 2 - 5 3 3 . p.)

Az amerikai populizmus „demokratikus ígéretének” veresége tehát
olyan minta szerint zajlott le, amelyet e könyv több helyén láthattunk:
felbomlottak az egyenértékűségi kapcsolatok, és az egyes szektorok
differenciálisán illeszkedtek bele egy tágabb organikus társadalomba —
Gramsci ezt nevezi „transzformizmusnak”. És ez a differenciális beil
leszkedés természetesen nem egyenlőségi, hanem hierarchikus jellegű
volt. Ismét Goodwynt idézve:
Az üzlet krédójának diadalát egyre több amerikai számára kísérte, ha
túl nem licitálta, a fehér felsőbbrendűség előítéletének tudatos vagy
tudattalan elfogadása. A kiváltságos helyzetnek a haladás eszméjébe
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foglalt új érzésével együtt járó új ethosz azt jelentette, hogy a repub
likánus üzletember megfélemlítheti demokrata párti alkalmazottait
Északon, a demokrata párti üzletember megfélemlítheti a populistá
kat és republikánusokat Délen, az üzletemberek mindenütt megvá
sárolhatják az állam törvényhozóit, és a fehérek mindenütt megfélem
líthetik a feketéket és az indiánokat. (Goodwyn, 5 3 5 . o.)

ATATÜRK HAT NYILA
Amerika esetében láttunk olyan tősgyökeres populizmust, amelyet az
korlátozott, hogy nem lehetett a különbségeket újra beírni egy egyen
értékűségi láncolatba. Az intézményi differenciálódás végső soron
felülkerekedett a kétosztatú illeszkedéseken. Az egész populista poli
tikai mozgalom a differenciális korlátok lebontására törekvő spontán
egyenértékűségekből állt. A „haladó társadalom” győzelme a „nép” fö
lött a lebontás kísérletének kudarcát jelentette. A terep viszont, ame
lyen a populizmus kibontakozott, a spontán egyenértékűségek terepe
volt. De mi történik akkor, ha a „népet” a priori homogén valaminek
fogjuk fel, és egy olyan hatalmi centrum tételezi, amely nem a demok
ratikus igények egyenértékűségi kölcsönhatásának társadalmi lecsapó
dása, hanem a minden igényben kifejezésre jutó azonos lényeg meg
határozója? Ebben az esetben megszűnik a belső hasadtság, amely
minden demokratikus igény elmaradhatatlan tulajdonsága az egyen
értékűségi láncolaton belül; a „nép” belső differenciálódása elvész,
lényegi egységgé redukálódik. A „népet” még mindig elgondolhatjuk
a létező status quóval szemben álló radikális erőként, de immár nem
alávetett: a lényegi heterogenitást, amely minden populista identitás
alapja, legyőzte és helyettesítette egy homogén egység. Ez történt Tö
rökországban, és ez magyarázza meg, hogyan lehetett a kemalizmus
radikális, szakadár diskurzus, miközben soha nem volt populista.
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Nézzük a Török Köztársaság programjának hat kulcsszavát, ame
lyeket hat nyílvessző jelképezett a Köztársasági Néppárt címerén az
1930-as évek elején: republikanizmus, nacionalizmus, populizmus,
forradalmiság, világiság és etatizmus.3 Ezek voltak a kemalista ideoló
gia feltételezett pillérei. Kezdjük a populizmussal. A jelentés, amelyet
a kifejezésnek ebben a könyvben adtunk - az alávetett, a plebs, populusnak állítja magát - , nem ugyanaz, mint amit a halkgilik kifejezés
jelöl: ez utóbbi kizáija az antagonizmus vagy belső megosztottság
minden fogalmát. Ahogy Paul Dumont rámutat: „[a populizmus] ra
gaszkodást feltételezett a demokrácia eszméjéhez, és militáns szellemi
aktivitást, amelynek az a célja, hogy a népet a haladás útjára vezesse.
De volt egy sokkal sajátosabb jelentése is: egy olyan török nemzet lá
tomása, amely nem osztályokból, hanem egymással szolidáris és egy
mástól szorosan függő foglalkozási csoportokból áll. A francia radikális
politikus Léon Bourgeois és a szociológus Émile Durkheim által kör
vonalazott szolidarisztikus eszmék török változata volt.”4 Az ideológus
Ziya Gökalp ugyanebben az értelemben határozza meg a populizmust:
„Ha egy társadalom bizonyos számú rétegből vagy osztályból áll, akkor
nincs benne egyenlőség. A populizmus célja a réteg- vagy osztálykü
lönbségek megszüntetése és helyettesítése egy olyan társadalmi struk
túrával, amelyet egymással szolidáris foglalkozási csoportok alkotnak.
Más szavakkal így foglalhatjuk össze a populizmust: nincsenek osztá
lyok, hanem foglalkozások vannak.”5 A kemalizmus teoretikusa,
Mahmut Esat Bozkurt pedig ezt írta 1938-ban: ,A civilizált világ egyetlen
pártja sem képviselte az egész nemzetet olyan teljesen és őszintén,
mint a Republikánus Néppárt. Más pártok különböző társadalmi osz
tályok és rétegek érdekeit védelmezik. Mi a magunk részéről nem is
merjük el ilyen osztályok és rétegek létezését. Számunkra minden egy.
Nincsenek nemesek, nincsenek urak, nincsenek szolgák. Nincs más,
csak egy egész, és ez az egész a török nemzet.”6 Szemlátomást populizmus-fogalmunk antipódusán járunk: míg az utóbbi a közösségi tér két
részre osztásával jár, Atatürk populizmusa egy makulátlan közösséget
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feltételez belső repedések nélkül. Nem tudjuk azonban elhessegetni
azt a benyomást, hogy Atatürk „nép” fogalmában van valami radikáli
san szakadár vonás. Hogyan lehetséges ez? A választ erre a rejtvényre
abban találjuk meg, ahogyan a kemalista populizmus az öt másik nyíl
vesszőhöz illeszkedik.
Vegyük a „forradalmiságot”. Annak idején volt némi ingadozás két
török szó, az inkilab és az íhtilál használata között. „Az ottomán szó
amelyik a legközelebb áll [a „forradalmiság” jelentéshez], az íhtilál
amely a politikai és társadalmi rend hirtelen és erőszakos változásának
jelentését hordozza. Az inkilab egy rendezetten és módszeresen végre
hajtott radikális változtatást fejez ki. Az isldhattál, „reformmal” ellen
tétben nem részleges jobbításokat jelent a társadalmi élet körül
határolt területein, hanem inkább a társadalmi átalakulás kísérletét ”7
Ez kulcsfontosságú: a kis léptékű tervezés, mint a társadalmi válto
zás módszere, radikálisan ki van zárva. A „nép” létrehozásának hirte
len és totális eseménynek kell lennie. Ugyanez érvényes a „republikanizmusra”. Tartalmát - szakadár konnotációját, amely szoros
kapcsolatba hozza a „forradalmisággal” - az a radikális szakadék adja
meg, amely a kalifátustól és a szultanátustól elválasztja. Jóllehet ennek
a szakadéknak az eszméje sokáig érlelődött a forradalmár tisztek
elméjében, mihelyt Atatürk szilárdan kitartott mellette, a visszafor
díthatatlan változás értéke társult hozzá. Ami a „nacionalizmust” illeti,
ez is a homogén identitást és minden differenciális különösség kikü
szöbölését hangsúlyozza. így magyarázta meg 1931-ben a párt titkára,
Recep Peker:
A mieinknek tekintjük összes polgárunkat, aki köztünk él, aki poli
tikailag és társadalmilag a török nemzethez tartozik, és akik körében
olyan eszmék és érzések vertek gyökeret, mit a „kurdság”, a „cserkeszség” vagy éppen a „pomakizmus” vagy „lazizmus”. Köteles
ségünknek tartjuk, hogy őszinte erőfeszítést tegyünk az ilyen hamis
fogalmak felszámolására, amelyek egy abszolutista rendszer öröksé
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géhez tartoznak, és a hosszan tartó történelmi elnyomás termékei.
Napjaink tudományos igazságával nem egyeztethető össze egy
néhány százezer vagy akár millió egyedből álló nemzet független
létezése... Őszintén ki akarjuk jelenteni, mi a véleményünk zsidó
vagy keresztény polgártársainkról. Pártunk ezeket a polgártársakat
abszolút törököknek tekinti, amennyiben a mi nyelvi és eszmei,
közösségünkhöz tartoznak.8

A vallás és a rassz fogalmait, amelyek szorosan hozzátartoztak a nem
zet fogalmához az ottomán periódusban, fokozatosan kiiktatták belőle
a köztársaság első éveiben. A „világiság”, ahogyan a török layíklík szót
fordítják, nem pontosan fedi annak jelentését. Dumont szerint:
„Az alapvető ellentét a világiságban [a szó török értelmében] nem
szükségképpen a vallás és a világ között áll fenn, ahogy a keresztény
tapasztalatban. Az ellentét gyakran a vallás és a szent törvények ural
mát szorgalmazó hagyományos erők és a változás erői között áll fenn.
A laicizmus szűkebben utal az állam és az egyház elválasztásának spe
cifikus folyamatára.”9 Más szavakkal, a világiság nem szorítkozhat
arra, hogy megvédje a nyilvánosságot a vallási értékekkel való kevere
déstől; a hagyományos vallási erők elleni küzdelmet a civil társadalom
területére is ki kell terjesztenie. Ahogy a többi nyílvessző elemzése
nyilvánvalóan megmutatja, a kemalista forradalom nem pusztán poli
tikai forradalomként gondolta el magát, hanem egyúttal a társadalom
politikai eszközökkel történő drasztikus átalakításának kísérleteként
is. És közismert, milyen könyörtelenséggel tört világi céljaira: 1924-ben
megszüntették a kalifátust; ezután következett a vallási bíróságok és
iszlám iskolák, kegyességi alapítványok és papi rendek feloszlatása;
a vallási testvériségeket, kolostorokat és szent sírokat bezárták; beve
zették a Gergely-naptárt; és megtiltották a mekkai zarándoklatokat.
Ez a szigorú politikai beavatkozás a civil társadalomba segít megér
tenünk a hatodik nyílvesszőt, az „etatizmust”. Az államnak minden
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szférába be kellett avatkoznia, és ez nyilvánvalóan magában foglalta
a gazdasági élet szabályozását is.
A kemalizmus legújabb irodalmának tekintélyes része megkérdő
jelezi Atatürk hagyománnyal való szakításának radikalitását, és hang
súlyozza a folyamatosságot az alapvető gondolkodási formák tekinte
tében a korai köztársaság és az ottomán múlt között.10 Természetesen
jó adag igazság van ezekben az állításokban, hiszen minden forrada
lomnak olyan beállítódásokkal és nyersanyagokkal kell dolgoznia
amelyek nem spontán módon képződnek, ám nem lehet vitás, hogy
ezeknek az elemeknek az összeillesztése a múlttal való radikális szakí
tás diskurzusává sajátos és eredeti kemalista teljesítmény. Amit
Atatürk mégis az ottomán hagyományból örökölt, az a nemzetnek
mint valami újonnan létrehozandónak és nem a múltból öröklött
nek az eszméje; a történelmi változás elgondolása egy akarati aktus,
és nem a társadalmi körvonalait már addig is alakító erők szerves és
spontán fejlődése eredményeként. Ez az elgondolás abból következett,
ahogyan a modernizáció Törökországban lezajlott: válaszul a legfejlet
tebb európai nemzetek helyzetére. A reform fő ösztönzője a felzárkó
zás szükségessége volt. Az ottomán birodalmat aláásó centrifugális
erők azonban egyre inkább kérdésessé tették, ki lehet alkalmas alanya
egy megfiatalodott nemzetnek. A szultán körüli erők hosszú ideig azt
gondolták, hogy ha a belső centralizáló reformoknak sikerül egyen
súlyban tartaniuk a helyi változatok sokféleségét, akkor a birodalom
működőképes politikai entitássá válhat. A Tanzimat korszakában a re
form bizonyos válságos mozzanatai - a janicsárlázadás leverése 1826ban és az azt követő reformok; az 1830-as évek végének közigazga
tási, katonai és közoktatási reformjai, majd a továbbiak az 1856-tal
kezdődő időszakban - azt az illúziót támasztották, hogy ez a kimene
tel lehetséges, hosszú távon azonban a centrifugális erők mindig túl
súlyba kerültek. Ennek fényében érthetjük meg az úgynevezett ifjú
ottománok fellépését, olyan értelmiségiek csoportjáét, akiknek eszméi
a nemzet radikális újraalapítását célozták. Ezt az újraalapítást az iszlám
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elvein nyugvó alkotmányos rendre kellett volna alapozni; az államhatalom centralizálására a helyi, decentralizált szétszórtsággal szem
ben; és olyan politikai identitásra, amelynek alapja a vatan, a minden
féle (regionális, etnikai vagy vallási) megosztás felett álló haza iránti
hűség.11 Az utóbbi pont kulcsfontosságú: a hagyományos kötődést
a míllethez (a vallási közösséghez) egy tisztán nemzeti entitáshoz való
kötődésnek kellett helyettesítenie. A nacionalizmus kemalista fogalma
in nuce ezt az ideológiai fordulatot tartalmazta. Az ifjú ottománok esz
méi ihlette alkotmányt 1876-ban hozták létre, a szultán azonban két
év múlva hatályon kívül helyezte. Újra életbe léptette azonban az ifjú
törökök forradalma 1908-ban, akiknek ideológiai fegyvertára több
tekintetben az ifjú ottománok hagyományát folytatta.
Tehát ha a status quo ellenesség, amely minden populista szakítás
lényegi összetevője, ennyire jelen volt a kemalizmusban, akkor miért
nem volt képes a kemalizmus a populizmus útjára lépni? Az ok vilá
gos: mert a „nemzet” homogenizációja nem tényleges demokratikus
igények egyenértékűségi láncolatának létrehozásával, hanem autoriter
kényszerítés révén következett be. Csak az első világháborút követő
függetlenségi háború idején támaszkodtak a kemalisták bizonyos mér
tékben a tömeges mozgósításra. Kormányzásának túlnyomó részében
- és ez közvetlen utódaira is vonatkozik - Atatürk azzal a paradoxon
nal szembesült, hogy népi támogatás nélkül kell megkonstruálnia egy
„népet”.12 Ő maga is eszerint fogta fel a szerepét. 1918-ban ezt írta
naplójában:
Ha nagy tekintélyre és hatalomra teszek szert, azt hiszem, egy csa
pásra - hirtelen, egy pillanat alatt - viszem végbe a kívánt forradal
mat társadalmi életünkben. Mert másokkal ellentétben én nem hi
szem, hogy ezt a tettet végre lehet hajtani úgy, hogy mások intelli
genciáját lassan emelem fel az enyém színvonalára. Lelkem lázad az
ilyen megoldás ellen. A tanulás évei után, a civilizáció és a társadalmasodás folyamatának tanulmányozása után, miután időmet és
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életemet annak szenteltem, hogy a szabadságban leljek örömöt
miért kellene leereszkednem a hétköznapi emberek szintjére? Őket
fogom felemelni az én szintemre. Hadd ne váljak hozzájuk hasonló
vá: nekik kell hozzám hasonlókká válniuk.13

Ennek az erőltetett modernizációs programnak a fő hordozója termé
szetesen a hadsereg volt, amely a török politika végső döntőbírája ma
radt Atatürk ideje óta. Az a bökkenő, hogy nincs alternatívája az
egyenértékűségi mozgósításnak a differenciális illeszkedésen kívül, és
még a hadsereg sem volt elég erős ahhoz, hogy a kemalista terveknek
megfelelő totálisan új társadalmat létrehozhassa. Az eredmény az lett,
hogy a tömegtámogatással nem rendelkező új köztársaság helyi szin
ten már nagyon korán csak a hagyományos erőkre támaszkodhatott,
amelyek nem nagy rokonszenvet tanúsítottak „a törökök atyjának”
legnagyobb szabású törekvései iránt.
Miközben Ankara rendelkezett egy m odem , legális tekintély minden
formai kellékével, az ország nagy része még mindig mélyen a hagyo
mányos életben gyökerezett. A kemalisták kezdettől fogva megal
kudtak az uralom hagyományos formáival, és a hagyományos veze
tőkre kellett támaszkodniuk a központ és a periféria közötti közve
títőkként. Akárcsak korábban az unionisták, a kemalista mozgalom
vidéken a hagyományos méltóságok köré szerveződött, akiknek be
folyása „jócskán érezhető volt a parlamenti politikában és a párt
működésében” (Sayari, 1 9 7 7 , 106). A nemzetállam ernyője alatt
a republikánus rendszerek fenntartották Anatólia hagyományos tár
sadalmának főbb vonásait.14

Az, hogy a kemalista kísérlet egy „nép” megkonstruálására kudarcot
vallott, nyilvánvalóvá vált, valahányszor politikai nyitásra került sor.
Amikor Inönü elnök demokratikus választások megtartása mellett
döntött 1950-ben, az ellenzéki Demokrata Párt 408 helyet szerzett
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a parlamentben a hivatalos Republikánus Párt 69 helyével szemben.15
Az egyenértékűség vadul terjedt, de olyan irányokban, amelyeknek
nem sok közük volt Atatürk hat nyílvesszőjéhez: először Adnan
Menderes neopopulizmusa következett, majd az iszlamizmus rene
szánsza. Az eredmény egy fájdalmas folyamat, amelyben a demokrati
kus nyitás szakaszait egymást követő katonai beavatkozások tagolták.

PERÓN VISSZATÉRÉSE
Az amerikai populizmus abba a korlátba ütközött, hogy lehetetlen
volt az egyenértékűségi láncolatot egy bizonyos ponton túl kiterjesz
teni a különbségek jól elsáncolt rendszerének a populista felszólítás
sal szemben tanúsított ellenállása miatt; Atatürk abba, hogy a „népet”
nem egyenérték-logika által közvetített, szerves egységként kívánta
megkonstruálni. Az 1960-as és 1970-es évek peronizmusának esete
különbözik ezektől: éppenséggel az vezetett az egyenértékűség elvé
nek mint olyannak az aláásásához, hogy sikerült az egyenértékűségek
jószerivel végtelen láncolatát létrehoznia. Hogyan lehetséges ez?
A népi peronista kormányt 1955 szeptemberében döntötték meg.
A rendszer utolsó évét egy jellegzetes fejlemény uralta: kísérlet a poli
tikai spektrum kétosztatúságának felszámolására egy teljesen integrált
differenciális tér megalkotása révén. A rendszer diskurzusában bekö
vetkezett szimbolikus változások tanúskodnak erről a módosulásról:
a descamisado (szó szerint „ing nélküli”, a sans-culotte argentin megfe
lelője) alakja kezdett eltűnni, és a „szervezett társadalom” képe lépett
a helyébe. A forradalmi folyamat stabilizálásának szükségessége vált a
peronista diskurzus vezérmotívumává - nem csupán az 1955 előtti
években, hanem az utána következőkben is. Emlékszem, hogy 1967-ben
Perón levelet küldött annak a baloldali szervezetnek, amelynek tagja
voltam, és kifejtette, hogy minden forradalom három szakaszon megy
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át: az első az ideológiai előkészítés - ez Lenin; a második a hatalom
megragadása - ez Trockij; a harmadik a forradalom intézményesü
lése - ez Sztálin. Hozzátette, hogy a peronista forradalomnak a máso
dikról a harmadik szakaszra kell áttérnie.
Az 1.955-ös államcsíny azonban megváltoztatta a politikai küzde
lem feltételeit. Az új hatalom, agresszív antiperonista retorikája ellené
re - amely a valóságban messze több volt retorikánál, hiszen felosz
latta a Peronista Pártot, beavatkozott a szakszervezetekbe, és bűnné
nyilvánította Perón nevének említését - , nagyon hamar tárgyalni
kezdett peronista politikusok csoportjaival arról, hogyan integrál
hatná őket az új politikai rendszerbe. Ebből az integrációból magát
Perónt természetesen kizárták; ő tartósan törvényen kívül állt, és
száműzetése sine die tartott volna. Széles körben terjedt a „Perón nél
küli peronizmus” gondolata. Száműzetéséből Perón hevesen ellenállt
a marginalizálására irányuló - peronizmuson belüli és kívüli - törek
véseknek. Minél elnyomóbb lett az új rendszer, minél inkább vilá
gossá vált, hogy gazdasági programja kiárusítás a nemzetközi pénz
tőkének, annál inkább kezdték Perón alakját egy rendszerellenes népi
és nemzeti identitással azonosítani. Elkezdődött egy párbaj a (szám
űzött) Perón és az egymást követő antiperonista kormányok között; ez
tizenhét évig tartott, és azzal ért véget, hogy Perón diadallal tért vissza
Argentínába és a kormányzásba.
E párbaj körül kezdett formát ölteni az új argentínai populizmus.
Ahhoz, hogy megértsük jellegzetességeit, néhány körülményt figye
lembe kell vennünk. Először is, Argentína etnikailag homogén ország,
amelynek uralkodó városi lakossága a három ipari város, Buenos
Aires, Rosario és Córdoba háromszögében összpontosul. Ennélfogva
minden nagyobb ideológiai eseménynek közvetlen egyenértékű hatá
sa van ezen az egész területen, és ez a hatás gyorsan továbbterjed az
egész országra. E hatás nélkül Perón húzásai az 1960-as években nem
vezettek volna sikerre - az új rendszer képes lett volna lépésről lépés
re felszámolni a széttöredezett peronista ellenzéket. Másodszor pedig
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maga az a mód, ahogyan Perón diskurzusa folyt a száműzetésből,
meghatározta sikerének különös jellegét. A befogadó országok azt
a feltételt szabták Perónnak mint száműzött politikusnak, hogy tartóz
kodjék a politikai megnyilvánulásoktól, Argentínában pedig természe
tesen szigorúan tilos volt bármiféle megnyilvánulását terjeszteni. így
arra kényszerült, hogy magánleveleket, magnófelvételeket és szóbeli
utasításokat küldjön, amelyeknek azonban rendkívüli jelentőségük
volt a munkahelyeken és az ipari városok munkásnegyedeiben lassan
szerveződni kezdő peronista ellenállás szempontjából. Ezáltal, mint
nemrég kimutatták,16 folyamatosan szakadék volt Perón (láthatatlan)
megnyilvánulásai és e megnyilvánulások tartalma között. E szakadék
eredményeként a tartalmaknak - hivatott értelmezőjük hiányában a legkülönfélébb jelentéseket lehetett tulajdonítani. Ugyanakkor szá
mos apokrif üzenet is keringett, továbbá kétes hitelességűek vagy leg
alábbis olyanok, amelyeket a tartalmukkal egyet nem értők kétesnek
minősíthettek. Ennek a bonyolult helyzetnek paradox következménye
lett: az üzenetek sokrétűségét - a megnyilvánulás aktusa és tartalma
közti szakadék eredményét - tudatosan lehetett úgy alakítani, hogy
szándékosan kétértelmű legyen. Ennek eredményeként Perón szavai
mit sem veszítettek fontosságukból, tartalmuk azonban végeérhetetlen
értelmezésre és újraértelmezésre adott lehetőséget. Ahogy Perón írta
első számú argentínai személyes képviselőjének, John William Cooknak: „Mindig ahhoz a szabályhoz tartom magam, hogy üdvözlök min
denkit, mert, és ezt ne feledje, olyasféle vagyok most, mint a pápa...
Tekintetbe véve ezt az elképzelést, semmit sem tagadhatok tévedhe
tetlenségem [miatt]... ami, mint minden tévedhetetlenség, pontosan
azon alapul, hogy nem mondok vagy teszek semmit, [ami az] egyet
len módja a tévedhetetlenség biztosításának.”17
Ennek a bekezdésnek természetesen cinikus olvasata is lehetséges:
érthetjük úgy is, hogy Perón megpróbál minden lenni mindenki szá
mára, de az ilyen olvasat rövidlátásra vall. Perón a száműzetésből nem
szolgálhatott pontos utasításokkal az ellenállásban részt vevő helyi
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csoportok tevékenységéhez; még kevésbé vehetett részt a csoportok
között kialakuló eszmecserékben. Másfelől, a szava nélkülözhetetlen
volt ahhoz, hogy mindezek a különálló küzdelmek szimbolikus egy
séget alkossanak. Szava így olyan jelölőként működött, amely csak
gyengén kapcsolódik különös jelöltekhez. Ez nem túlságosan megle
pő: pontosan az, amit én üres jelölőnek neveztem. Perón azért nyerte
meg a párbajt az egymást követő antiperonista rendszerekkel szem
ben, mert ezeknek nem sikerült integrálniuk a neoperonista csopor
tokat - azokat, amelyek „Perón nélküli peronizmust” hirdettek - egy
kibővített politikai rendszerbe, miközben Perón visszatérésének köve
telése egy növekvő népi tábort egyesítő üres jelölővé vált.
Ezen a ponton azonban be kell vezetnünk néhány megkülönböz
tetést. A pápaszerepet, amelyet Perón magának tulajdonított (és oly
tisztán felidézi Lacan „mesterjelölő” fogalmát), többféleképpen is fel
foghatjuk. Először, tekinthetjük olyan egyenértékűségi kisugárzás kö
zéppontjának, amelyik azonban nem veszíti el egészen eredeti tartal
mának különösségét. Visszatérve egy korábbi példára: a Solidamosc
igényei önmaguknál kiterjedtebb egyenértékűségi társítások gyűjtő
pontjává váltak, ám ettől még kapcsolatban maradtak programszerű
tartalmukkal - éppen ez a kapcsolat tette lehetővé bizonyos kohe
rencia fenntartását a láncba illeszkedő különösségek (első ábránkon az
alsó félkörök, lásd 151. p.) között. De van egy másik lehetőség is:
hogy a tendenciájában üres jelölő egészen üressé válik, amely esetben
az egyenértékűségi láncolat tagjainak egyáltalán nem kell koherens
nek lenniük egymással: a legellentmondóbb tartalmakat lehet össze
gyűjteni mindaddig, amíg mind alárendelődnek az üres jelölőnek.
Visszatérve Freudhoz: ez volna az a szélső helyzet, amikor az apa iránti
szerelem az egyetlen kapcsolat a testvérek között. Ennek politikai követ
kezménye az, hogy az így létrehozott „nép” egysége rendkívül törékeny.
Egyfelől, az ellentmondó igények potenciális antagonizmusa bármely
pillanatban kitörhet; másfelől, a vezér iránti szerelem, amely nem kris
tályosodik ki semmiféle intézményes szabályossággá - pszichoanalitikus
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értelemben: egy énideál, amelyiket részben nem intemalizálnak a hét
köznapi ének
csak mülékony népi identitásokat eredményezhet.
Minél előrébb járunk az 1960-as években, annál inkább látható, hogy
a peronizmus veszedelmesen közeljár ehhez a második lehetőséghez.
Perón (fentebb említett) elmélkedése arról, hogy a peronista forrada
lomnak az intézményesülés harmadik szakaszába kell lépnie, arra
utal, hogy valamennyire tudatában volt ennek a veszélynek.
Az 1960-as évek elején azonban ez még a távoli jövőbe tartozott.
A közvetlen feladat azoknak az erőknek a leküzdése volt a peronizmu
son belül, amelyek a „Perón nélküli peronizmus” felé törekedtek. A fő
fenyegetést azok a körülmények jelentették, amelyek között a szakszervezeti mozgalom normalizálódott az alkotmányos kormányzáshoz
való 1958-as visszatérés és Arturo Frondizi elnöksége idején. (Meg
választását annak köszönhette, hogy Perón felszólította követőit
- akiknek pártja be volt tiltva - , hogy rá és ne a félhivatalos jelöltre,
Ricardo Balbínra szavazzanak.) A szakszervezetek tevékenységét
1959-ben a 14.455. sz. törvény legalizálta.
Az új muhkatörvény kivételes hatalmat biztosított az államnak
a szakszervezetek fölött. Maga a lehetó'ség, hogy egy szakszervezet
kollektív alkut folytathasson a munkáltatókkal, a personeríátói füg
gött (a hivatalos elismeréstől, amelyet csak a kormány adhatott
meg). Ennélfogva minden szakszervezet intézményes jövője (szük
ségletei jövőbeni kielégítése) elválaszthatatlanul összefonódott az
államhoz fűződő kapcsolatával. Következésképpen a 1 4 .4 5 5 . sz. tör
vény előírásai erőteljesen arra késztették a szakszervezeti vezetőket,
hogy pragmatikus realista álláspontra helyezkedjenek, saját ideoló
giai profiljuktól, egyéni nézeteiktől és a posztjuk nyújtotta személyes
előnyöktől függetlenül.18

A valóságban a szakszervezeti mozgalom bonyolult helyzetben volt.
Egyfelől, tagjainak óvatosan kellett eljárniuk a kormánnyal szemben,
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hiszen legális helyzetük előfeltétele volt annak, hogy kiállhassanak
a munkások érdekeiért és igényeiért, akik megvonták volna tőlük tá
mogatásukat, ha a szakszervezet vezetése nem jár sikerrel; másfelől
minthogy társadalmi bázisuk szilárdan peronista volt, nem kockáz
tathatták meg a nyílt szakítást Perónnal. Ilyen körülmények között
került sor egy egyre fokozódó szembenállásra az 1960-as évek első fe
lében egyfelől az Augusto Vándor, a fémipariak főtitkára vezette szakszervezeti tisztségviselők, másfelől Perón és a peronizmus legradikáli
sabb képviselői között. A szakszervezeti program - amelyet soha nem
fogalmaztak meg nyíltan, mert a peronizmuson belül senki sem en
gedhetett meg magának egy nyílt összecsapást Perónnal - a peroniz
mus fokozatos integrálása lett volna a létező politikai rendszerbe, úgy
hogy Perón pusztán ceremoniális figura marad, a tényleges hatal
mat pedig a mozgalmon belül a szakszervezeti vezetők gyakorolják
A konfliktus különféle fordulatokat vett, és 1966 áprilisában a mendozai
helyi választásokkal tetőzött, ahol két peronista lista - az egyik Perón,
a másik Vándor támogatásával - vetélkedett egymással, és az ortodox
peronista aratott földcsuszamlásszerű győzelmet.
Ezt a kibontakozó konfliktust azonban tovább bonyolította egy
olyan játékos fellépése, aki felrúgta a táblát. 1966-ban a fegyveres erők
megbuktatták Illia elnököt, és katonai diktatúrát vezettek be Onganía
tábornok vezetésével. Nem ez volt a legelnyomóbb rendszer, amit
az országnak el kellett viselnie - arra az 1970-es évekig vámunk kel
lett - , de határozottan a legostobább és a legtehetetlenebb volt. Hó
napok leforgása alatt minden létező erőt elidegenített magától - kivéve
a nagytőke egy kisebb szektorát. Feloszlatott minden politikai szerve
zetet, vadul elnyomta a szakszervezeti mozgalmat, és beavatkozott az
egyetemeken. Néhány hónap után mindenki számára világossá vált,
hogy nem léteznek többé a társadalmi igények kifejezésének intézmé
nyes csatornái, és az intézményes renden teljességgel kívül álló erősza
kos reakció az egyedüli lehetséges válasz erre a politikai zsákutcára.
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A társadalmi tiltakozások 1969-ben törtek ki, az úgynevezett Cordobazóval, Córdoba városának fegyveres elfoglalásával, ami aztán más
városokra is kiterjedt az ország belsejében. Más fejlemények ugyan
csak hozzájárultak a rendszerrel való erőszakos szembeszegüléshez.
Először, ott volt egy új baloldali peronista gerillacsoport jelentkezése
- Perón az ő „különleges alakulatainak” nevezte őket. Másodszor vi
szont maga a kormány által a szakszervezeti mozgalomra gyakorolt
nyomás szűkítette be jelentősen Vándor és a neoperonista csoportok
mozgásterét, akik többé nem tudtak kedvezményekkel szolgálni. Ez
a helyzet végül oda vezetett, hogy baloldali peronista gerillák meg
ölték Vándort, a szakszervezeti mozgalom pedig jobb- és baloldali
szárnyra hasadt. A következmények mindenesetre világosak voltak:
Perón központi helyzete megerősödött, és támogatóinak politikai
irányultságától függően vagy egy olyan antiimperialista koalíció vezé
rének mutatkozott, amelyik az első lépés egy szocialista Argentína felé
vezető úton, vagy az egyedüli garanciának arra nézvést, hogy a népi
mozgalom uralható marad, és nem fajul baloldali káosszá.
Ennélfogva, és annak ellenére, hogy a peronista gerillacsoportokkal
fenntartott kapcsolatát ugyanolyan kétértelműség övezte, mint a pe
ronista baloldali szakszervezeti vezetőkkel fenntartott kapcsolatát,
Perónnak támogatnia kellett ezeket a szervezeteket, hogy a vissza
térését siettető politikai körülményeket létrehozza. 1971 végére
abban a helyzetben volt, hogy az általa „két kezének” nevezett mód
szert alkalmazhatta. A „jobb kezét” főként a peronista szakszer
vezetekben tartotta... „bal kezét ” főleg a baloldali ifjúsági szerveze
tek és az ő „különleges alakulatainak” nevezett gerillacsoportok kép
viselték, amelyek hűségnyilatkozatot tettek vezérüknek, és vissza
térését Argentínába az ország forradalmi átalakulása kezdetének
tekintették. A száműzött vezér valóban mesterien használta mindkét
kezét. 1971 és 1972 között elképesztő módon tett tanúságot poli
tikai tehetségéről.19
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Innen kezdve az események gyorsan peregtek. Az előző elnök, Aramburu elrablása és megölése peronista Montonero-gerillák által
Onganía bukásához vezetett, akit Roberto Mario Levingston tábornok,
majd Alejandro Lanusse tábornok követett. Az utóbbi végül 1973-ban
általános választásokat írt ki, amelyeken a peronizmus földcsuszam
lásszerű győzelmet aratott. De ekkor következett be, hogy a peronista
egyenértékűségek konstruálásának módjában rejlő, fentebb említett
veszélyek kezdték kifejteni halálos erejüket. Mihelyt Argentínában
volt, Perón nem maradhatott többé üres jelölő: a köztársaság el
nöke volt, és mint ilyennek, döntéseket kellett hoznia, és alternatívák
között kellett választania. A száműzetés éveiben folytatott játszma
- amelynek keretében minden csoport saját politikai irányultságának
megfelelően értelmezte át szavait, miközben maga Perón óvatos távol
ságot tartott fenn mindegyik értelmezéstől - nem volt folytatható a ha
talomban. A következmények nem sokáig várattak magukra. A jobb
oldali szakszervezeti bürokráciának egyfelől, a peronista ifjúságnak és
a „különleges alakulatoknak” másfelől semmi közük nem volt egymás
hoz - halálos ellenséget láttak egymásban. Semmiféle egyenértékűség
nem válhatott belsővé közöttük, az egyetlen dolog, ami egy politikai tá
borban tartotta őket, közös azonosulásuk volt Perónnal mint vezérrel.
Ez nagyon keveset jelentett, mert Perón mindegyik csoport számára tel
jesen összeegyeztethetetlen politikai elveket testesített meg. Egy ideig
megpróbálta koherens módon hegemonizálni a mozgalom egészét, de
kudarcot vallott: az antagonisztikus differenciálódás folyamata túl meszszire ment. Perón 1974-ben bekövetkezett halála után felgyorsult a küz
delem a különböző peronista frakciók között, és az ország ismét az
intézmények gyors széthullásának időszakába lépett, amelynek követ
kezménye az 1976-os katonai hatalomátvétel és a huszadik század egyik
legbrutálisabb elnyomó rendszerének létrejötte volt.
A populista mozgósítás három esetét mutattam be sikereikkel és ku
darcaikkal együtt, és azt állítottam, hogy lényegileg összevethetők
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egymással, mind különbségeik - egymástól távoli földrajzi helyekről
és politikai kultúrákból származnak
mind a diskurzusuk alapjául
szolgáló logika tekintetében. Kezdjük azzal, hogy nem merítik ki
a lehetséges alternatívákat az elemzésbe bevont változók kombinációi
tekintetében - mindig lesznek más kombinációk és lehetőségek. A to
vábblépés egy átfogóbb tipológiai leírás felé nyilvánvalóan a populizmus teljesen kifejlett elméletének célja és ambíciója lehet. Az előrelé
pésnek egy ilyen részletesebb tipológia felé vannak azonban bizonyos
előfeltételei, amelyeket hangsúlyoznom kell az elméleti reflexió és az
empirikus elemzés közti kapcsolat alapvető követelményeként.
Az első, hogy az általam elemzett különböző elméleti hagyomá
nyokban figyelemre méltó rendszerességgel tért vissza egy megkülön
böztetés, amely a társadalmi identitások minden diszkurzív vizsgála
tánál kulcsfontosságú. A nyelvészetben ez a szintagmák és paradig
mák (helyettesítési vagy kombinációs viszonyon alapuló identitások)
megkülönböztetése; a retorikában a metonímia és a metafora meg
különböztetése; a politikában az egyenértéké és a különbségé. Ugyan
annak a megkülönböztetésnek ez az állandó újraképződése a kü
lönböző elméleti regiszterekben világosan jelez egy problémát - talán
a problémát - , amelynek tisztázása manapság a társadalmi ontológia
legsürgetőbb feladata: miképpen tegyük ezt a megkülönböztetést
- amely az entitások közti új viszonyt von maga után - hozzáférhe
tővé a gondolkodás számára?
Másodszor, ha ez a megkülönböztetés ténylegesen alakítani fogja
a konkrét elemzést, akkor nem tekinthetjük transzcendentálisán rög
zített entelekhiának, amelynek jelenlétét konkrét helyzetekben elég
megállapítanunk, hanem olyan termékeny terepnek, amelyen a konk
rét elemzésnek és a transzcendentális vizsgálódásnak vég nélkül egy
másból kell táplálkoznia. Nincs olyan konkrét elemzés, amely elméleti
következmények nélküli empirikus kutatássá volna leminősíthető;
megfordítva, nincs olyan transzcendentális vizsgálódás, amely abszo
lút tiszta lenne, annak többlete nélkül, amit kategóriái uralni képesek
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- egy olyan többlet nélkül, amely a transzcendentális horizontot tisztátlan empirizmussal szennyezi. A populizmus a politikai elemzés szá
mára az ilyen szennyezés megjelenésének egyik kitüntetett helye.
Margaret Canovan egy nagyon érdekes cikkében Michael Oakshott
különbségtételét alkalmazta megváltó és pragmatikus politika között
annak a „nem-terepnek” a jellemzésére, amelyen a populista politika
konstruálódik.20 Tökéletesen egyetértek ezzel a nézettel; és olyan
okokból, amelyeket reményeim szerint az eddigi fejezetek kellő
képpen megvilágítanak, a szennyezésnek ezt a szürke sávját nem va
lamiféle marginális politikai jelenségnek, hanem egyenesen a politikai
lényegének tartom.
Lehet, hogy ami politikai tapasztalatunkban lehetőségként dereng,
radikálisan különbözik attól, amit „a politika végének” posztmodem
prófétái hirdetnek: egy teljesen politikai korszak eljövetelétől, mert
a bizonyosság jegyeinek szétfoszlása semmiféle a priori szükségszerű
terepet nem nyújt a politikai játszma számára, hanem inkább csak
a terep szüntelen újrameghatározásának lehetőségét.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

Vonjuk most le elemzésünk főbb következtetéseit. A „nép” mint tár
sadalmi kategória elgondolása egy sor elméleti döntést igényel, ame
lyeket vizsgálódásunk során meghoztunk. A legfontosabb talán a tár
sadalmi heterogenitásnak tulajdonított alkotó szerep. Ha a heterogeni
tásnak nem tulajdonítunk ilyen szerepet, akkor homályosságában egy
olyan végső mag puszta megjelenési formájaként foghatjuk fel, amely
önmagában teljesen homogén és átlátszó. Vagyis az a terep lenne,
amelyen a történetfilozófiák virágozhatnak. Ha, ellenkezőleg, a hete
rogenitás elsődleges és redukálhatatlan, akkor először is többletként
fog megmutatkozni. Ez a többlet, amint láttuk, nem uralható semmi
féle bűvészmutatvánnyal, se dialektikus megfordítással, se másfélével.
A heterogenitás azonban nem jelent merő sokaságot vagy többszörösséget, minthogy ez utóbbi összeegyeztethető felhalmozott elemeinek
teljes pozitivitásával. A heterogenitásnak, ahogy én értem, egyik meg
határozó vonása a hiányos lét vagy meghiúsult egység dimenziója. Ha
a heterogenitás, egyfelől, végsőleg visszavezethetetlen egy mélyebb
homogenitásra, akkor, másfelől, nem egyszerűen hiányzik, hanem úgy
van jelen, mint ami hiányzik. Az egység éppen hiánya által mutatkozik
meg. Amint láttuk, ennek a jelenlét/hiánynak az eredményeként egy
heterogén együttes különböző elemeit különböző kathexis vagy túldetermináltság terheli. Vannak azonban részleges tárgyak, amelyek
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éppen részlegességük által testesítenek meg egy folyton visszahúzódó
totalitást. Ez utóbbi esetleges társadalmi konstrukciót követel meg
amennyiben nem maguknak a tárgyaknak a pozitív, ontikus termé
szetéből ered. Ez az, amit illeszkedésnek és hegemóniának neveztünk
Ebben a konstruálásban - amely messze nem pusztán intellektuális
művelet - találjuk meg a „nép” megjelenésének kezdőpontját. Foglal
juk össze ennek a megjelenésnek a főbb feltételeit. Először felsorolom
azokat az elméleti döntéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
olyasmi, mint egy „nép”, érthetővé váljon, majd azokat a történeti fel
tételeket, amelyek megjelenését lehetővé teszik.
1. Az első elméleti döntés a „népnek” mint politikai kategóriának és
nem mint a társadalmi struktúra által adottnak az elgondolása. Nem
egy adott csoportot jelöl, hanem a létesítés aktusát, amely egy új cse
lekvőt teremt e heterogén elemek sokaságából. Emiatt ragaszkodtam
kezdettől fogva ahhoz, hogy az elemzés legkisebb egysége ne a csoport
mint hivatkozott legyen, hanem a társadalmi-politikai igény. Ez a ma
gyarázata annak, hogy a „Melyik társadalmi csoport megnyilvánulásai
ezek az igények?”-típusú kérdéseknek nincs értelmük elemzésemben,
lévén, hogy számomra a csoport egysége pusztán a társadalmi igények
felhalmozódása - amelyek, természetesen, leülepedett társadalmi gya
korlatokká kristályosodhatnak ki. Ez a felhalmozódás lényegi aszim
metriát feltételez a közösség mint egész (a populus) és az alávetettek
(a plebs) között. Azt is megmagyaráztam, hogy az utóbbi miért mindig
részlegesség, amely a közösség egészével azonosítja magát.
2. A „nép’ mint történelmi cselekvő sajátszerűsége a populus egyete
mességének a plebs különössége általi szennyezésében rejlik. Konstruá
lásának logikája az, amit én „populista észnek” neveztem. Sajátosságát
két irányból közelíthetjük meg: a részleges egyetemességeként és az
egyetemes részlegességeként. Vegyük sorra ezeket. Milyen értelemben
egyetemes a részleges? Minden rendelkezésünkre áll már ahhoz, hogy
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helyes választ adjunk erre a kérdésre. Világosnak kell lennie, hogy
a részlegességet'majdhogynem oximoronként használom itt. elveszí
tette pusztán részelő értelmét, és a totalitás egyik neve lett. Népi igény
az, ami egyenértékek potenciálisan végtelen láncolata révén megtes
tesíti a közösség hiányzó teltségét. Ez az oka annak, hogy a populista
ész —amely, mint láttuk, nem egyéb, mint a politikai ész tout couvt —
szakít a racionalitásnak a politika végét hirdető két formájával: egy
felől a totális forradalmi eseménnyel, amely a politikai mozzanatot
fölöslegessé tenné azáltal, hogy kieszközli a társadalom teljes megbé
kélését önmagával, másfelől a puszta fokozatosság gyakorlatával,
amely a politikát a közigazgatásra redukálja. Nem ok nélkül választot
ták a marxisták Saint-Simon mottóját —„az emberek kormányzásától
a dolgok igazgatásáig” — az osztály nélküli társadalom jövendőbeli
viszonyainak leírására. Egy részleges tárgynak azonban, amint láttuk,
csak nem részelő jelentése lehet: nem egy egésznek a része, hanem
rész, ami egész. Mihelyt a rész/egész viszonynak ez a megfordítása lét
rejött —egy olyan megfordítás, amely elválaszthatatlan a lacani objct
petit a-tói és a hegemón viszonytól - , a populus/plebs viszony egy kiiktathatatlan feszültség helye lesz, amelynek mindegyik pólusa egy
szerre kebelezi be és taszítja ki a másikat. Ez a sític díe feszültség
biztosítja a társadalom politikai jellegét, a populus megtestesüléseinek
sokaságát, amely nem vezet a két pólus végső megbékéléséhez (azaz
fedéséhez). Ezért nincs olyan részlegesség, amely nem mutatná fel ma
gában az egyetemes nyomait.
3. Térjünk most rá a másik irányra: az egyetemes részlegességére. Itt
keresendő az elemzésünk alapjául szolgáló valódi ontológiai opció.
Bármilyen ontikus tartalom előnyben részesítése mellett döntünk egy
ontológiai befektetésben, ennek a befektetésnek a nyomait nem lehet
teljesen elleplezni. Az előnyben részesített részlegesség ugyancsak
olyan pont lesz, amelyet szükségképpen belakik az egyetemesség.
A kulcskérdés, hogy ez a „belakás” eltörli-e a különös sajátosságát,
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úgy, hogy az egyetemesség egy korlátlan logikai közvetítés igazi köze
gévé, a különösség pedig pusztán egy kifejező közvetítés látszólagos
mezejévé válik? Vagy inkább: az utóbbi szembeállít-e egy nem átlátszó
közeget egy máskülönben átlátszó tapasztalattal, úgy, hogy egy redukálhatatlanul homályos (nem) megjelenítő mozzanat alkotóvá válik?
Ha elfogadjuk az utóbbi alternatívát, akkor tüstént belátjuk, hogy
a „nép” (amint megnevezés által, mely fogalmilag nem fogja át, létre
jön) nem egy megalapozó infrastrukturális logika valamiféle „szuper
strukturális” következménye, hanem egy politikai szubjektivitás
konstruálásának elsődleges terepe.
Egyetemesség és különösség kölcsönös keveredésének néhány főbb
következménye itt keresendő. A különös éppen részlegességét alakí
totta át egy transzcendens egyetemesség nevében. Az ontológiai funk
ció ezért nem vezethető vissza sohasem ontikus tartalmára. Mivel
azonban ez az ontológiai funkció csak akkor lehet jelen, amikor egy
ontikus tartalomhoz kötődik, az utóbbi mindannak a horizontja lesz,
ami van - a pont, ahol ontikus és ontológiai egy esetleges, de meg
bonthatatlan egységgé olvad össze. Egy korábbi példához visszatérve:
Lengyelországban egy bizonyos ponton a Solidarnosc szimbólumai
a társadalom hiányzó teltségének szimbólumaivá váltak. Mivel a társa
dalomnak mint teltségnek nincs voltaképpeni jelentése az őt megtes
tesítő ontikus tartalmon kívül, az ilyen tartalom, a hozzá kötődő ala
nyok számára, mindaz, ami van. Tehát nem egy empirikusan elérhető
második legjobb egy elérhetetlen végső teltséghez képest, amelyre
hiába várunk. Mint láttuk, ez a hegemónia logikája. A részleges tárgy
és a totalitás összeolvadásának ez a mozzanata egy időpontban a vég
ső történelmi horizontot jeleníti meg, amely nem hasítható szét két
- egyetemes és különös - dimenziójára. A történelmet ennélfogva
nem gondolhatjuk el végtelen haladásként egy végső cél felé. A törté
nelem inkább olyan hegemón képződmények nem folytonos egymásra
következése, amelyek nem rendezhetők el az esetleges történetiségü
ket meghaladó forgatókönyv szerint. A „népek” valóságos társadalmi
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képződmények, de ellenállnak a beiródásnak a hegeli teleológia bár
melyik változatába. Ezért van Copjecnak tökéletesen igaza, amikor
ragaszkodik Lacan különbségtételéhez vágy és késztetés között: míg
az előbbinek nincs tárgya és nem elégíthető ki, az utóbbi radikális be
fektetést feltételez egy részleges tárgyba, és kielégüléssel jár. Mint
később látni fogjuk, ez az oka annak is, miért járnak tévúton azok
a politikai elemzések, amelyek megpróbálják a politikát a totális for
radalom és a fokozatos reformizmus alternatívája mentén polarizálni:
ami elkerüli a figyelmüket, az az objet petit a alternatív logikája - va
gyis annak lehetősége, hogy egy részlegesség egy lehetetlen totalitás
(más szavakkal: a hegemónia logikája) neve lehessen.
4. Négy rövid magyarázó megjegyzést kell itt közbevetnem. Az első,
hogy megnevezés és esetlegesség viszonya most már teljesen érthető. Ha
a társadalmi cselekvők egysége egy logikai kapcsolat eredménye,
amely különböző alanyi helyzeteket egy egyesített fogalmi kategóriá
ban fog össze, a „megnevezés” egyszerűen egy tetszőleges címke kivá
lasztását jelenti egy tárgy számára, amelynek egységét tisztán a priori
eszközök biztosítják. Ha ellenben a társadalmi cselekvő egysége tár
sadalmi igények sokaságának eredménye, amelyek az érintkezés
egyenértékűségi (metonimikus) relációi révén kerülnek együvé, akkor
a megnevezés esetleges mozzanatának abszolút központi és alkotó
szerepe van. A túldetermináltság pszichoanalitikus kategóriája ugyan
ebbe az irányba mutat. Ebben a tekintetben a megnevezés a kulcsmoz
zanata egy „nép” létesítésének, amelynek határai és egyenértékűségi
összetevői állandó mozgásban vannak. Az például, hogy a nacionaliz
mus központi jelölővé válik-e a népi identitások létesítésében, egy
olyan esetleges történelmen múlik, amelyet lehetetlen a priori eszkö
zökkel meghatározni. Ahogy a mai Irakról mondják, „a nacionalizmus
értelme a legjobb esetben bizonytalan, és könnyen kimozdíthatják
a kollektív hovatartozás egyéb formái. A szűnniták és síiták rokoni
érzéseinek legutóbbi fellángolása ténylegesen az önazonosság alakít-
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hatóságát mutatja. Egy nemzet létezésének - és a személy odatartozásának - eszméi szüntelenül elmozduló fogalmak”.1 Ugyanez a szerző
Stephen D. Krasnert, a Stanford Egyetem professzorát idézi: „Az egyé
neknek mindig van választásuk, mert többszörös identitással rendel
keznek: síita, iraki, muszlim, arab. Az, hogy ebből a készletből melyik
identitást választják, a körülményektől, az adott identitás segítségül
hívásának előnyeitől és hátrányaitól függ.”2 Nemcsak arról van szó
hogy a „nacionalizmust” helyettesíteni lehet más kifejezésekkel az üres
jelölő szerepében,: hanem arról is, hogy saját jelentése változni fog
a hozzá társított egyenértékűségi láncolattól függően.
A második megjegyzés az affektus szerepére vonatkozik a népi
identitások létrejöttében. Az affektív kötelék jelentősége megnő, vala
hányszor a nyelv kombinatorikus/szimbolikus dimenziója kevésbé
automatikusan működik. Ebből a nézőpontból az affektus abszolút
kulcsfontosságú a nyelv helyettesítő/paradigmatikus pólusa működé
sének magyarázata szempontjából, amelynek tevékenysége inkább
szabad asszociációs jellegű,(és ezáltal hozzáférhetőbb a pszichoana
litikus feltárás számára). Amint láttuk, az egyenérték-logika döntő
a népi identitások képződésében, és ezekben a behelyettesítő/egyenértékűségi műveletekben a jelölés és az affektus átfedése a legteljesebben
látható. Ez az a dimenzió, amelyet, ha emlékszünk, a tömegtársa
dalom korai kutatói a legproblematikusabbnak és a társadalmi racio
nalitásra a legveszélyesebbnek láttak. A társadalomtudományok mai
racionalista rekonstrukcióiban, a strukturalizmustól a racionális
választás elméletéig, ugyancsak ezt a pólust degradálják módszeresen
a kombinatorikus/szimbolikushoz képest, amely „nyelvtani” vagy
„logikai” kalkulációt tesz lehetővé.
Következik az utolsó megjegyzésünk. Az átmenet az egyik hegemonikus képződményről vagy népi alakzatról a másikra mindig radikális
töréssel, creatio ex nihilóval fog járni. Nem mintha egy felbukkanó
alakzat minden elemének teljesen újnak kellene lennie, hanem mert
az illeszkedési pont, a részleges tárgy, amely körül a hegemón kép
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ződmény új totalitásként újralétesül, nem származtathatja központi
szerepét semmiféle, egy korábbi helyzetben már működött logikából.
Itt közel járunk a lacani passage a l’acte-hoz, amelynek nemrég köz
ponti szerepe volt a Reális etikájának taglalásában.3 Alenka Zupancic
szerint „az Aktus dér Freiheit, a »szabadság aktusa«, a valódi etikai tett
mindig felforgató; sohasem egyszerűen holmi »javulás« vagy »reform«
eredménye”.4
Minthogy az egyenértékűségi/illeszkedési mozzanat nem annak lo
gikai szükségességéből ered, hogy mindegyik igény a többibe menjen
át, a „nép” mint új történelmi cselekvő megjelenésében annak van
kulcsszerepe, hogy az igények sokaságának egyesítése egy új alakzat
ban alakító és nem származékos jellegű. Más szavakkal, egy aktust hoz
létre szigorú értelemben, mert nincs forrása semmiféle hozzá képest
külsőben. A „nép” megjelenése mint történeti cselekvőé így mindig
transzgresszív az őt megelőző helyzethez képest. Ez a transzgresszió
egy új rend megjelenése. Ahogy Zupancic mondja Oidipusz kapcsán:
„Oidipusz aktusa, a szó kimondása nem egyszerűen dühkitörés, a Má
siknak megvetően odavetett szó, hanem egyúttal a Másik (egy kü
lönböző Másik) megteremtésének aktusa is. Oidipusz nem annyira
»transzgresszor«, mint inkább egy új rend »alapítója«.”5
Miközben nagyrészt egyetértek azzal, ahogy Zupancic a valódi tet
tet leírja, véleményem eltér az övétől az átlépett helyzet természetét
illetően. Minthogy ő főként a tett okozta törés radikalitására összpon
tosít, hajlamos transzgresszív funkcióját hangsúlyozni, annak újdon
ságával együtt, amit létrehoz. Ez azonban véleményem szerint arra
készteti, hogy a passage á l’acte előtti helyzetet zártabbnak és monolitikusabbnak ábrázolja, mint amilyen valójában. Mi van akkor, ha
a helyzet belsőleg kimozdult, és a tett nem egyszerűen felváltja a régi
rendet egy újjal, hanem rendet vezet be ott, ahol, legalábbis részben,
káosz uralkodott? Ebben az esetben a bevezetett rend még új lenne,
egyúttal azonban a megtestesülése lenne a rendnek tout court, mint va
lami olyasminek, ami hiányzott. Ez Zupancic elemzésének egyik döntő
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pontja miatt fontos - amikor azt állítja, hogy a valódi tettben nincs
megosztott alany: „Ha az akarat megosztása vagy az alany megosztása
a szabadság jele, egyúttal nem a tett jele is. Egy tettben nincs megosztott
alany. Antigoné egész vagy »minden« a tettében; nem »megosztott«
vagy »elválasztott«. Ez azt jelenti, hogy teljességgel a tárgy oldalára
megy át, és hogy a tárgyra irányuló akarat helye »üres marad«.”6 Nem
azzal van vitám ebben a megfogalmazásban, hogy a tettben az alany
teljességgel átmegy a tárgy oldalára. Ezzel egyet tudok érteni. Bajom
- az ismertetett okokból - azzal van, hogy magát a tárgyat megosztottnak
látom. Minthogy a tett, egyfelől, egy új (ontikus) rendet hoz létre, más
felől azonban rendező (ontológiai) funkciója van, egy összetett játszma
helye lesz, amely által, éppen konkrétsága révén, megvalósul egy
konkrét tartalom, valami, ami teljesen különbözik önmagától: az, amit
én a társadalom hiányzó teltségének neveztem. Könnyű belátni, hogy
e játszma összetettsége nélkül miért nem lenne hegemónia és népi
identitás.
5. Most rátérek azokra a történelmi feltételekre, amelyek a népi identi
tások megjelenését és növekedését lehetővé teszik. A strukturális felté
telt már ismerjük: a társadalmi igények sokasodását, amelyeknek
heterogenitását csak egyenértékűségi politikai illeszkedés által lehet
valamiféle egységbe rendezni. A történelmi feltételekre vonatkozó kér
désnek tehát így kell hangoznia: olyan társadalmakban élünk-e, ame
lyek belső infrastrukturális mechanizmusok révén hajlamosak fokozni
a társadalmi homogenitást, vagy ellenkezőleg, olyan történelmi te
repet lakunk be, ahol a heterogén töréspontok és antagonizmusok
burjánzása egyre inkább a társadalmi újrafelhalmozás politikai for
máit igénylik - vagyis ez utóbbi kevésbé a megalapozó társadalmi logi
kákon és sokkal inkább a tetteken múlik, a fentebb ismertetett érte
lemben. Ez a kérdés aligha igényel választ. Ellenben megérdemel
nek némi figyelmet azok a körülmények, amelyek következtében az
egyensúly egyre inkább a heterogenitás felé billen el. Több egymással
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összefüggő körülmény van, de ha egyetlen címke alatt kellene ezeket
összefoglalnom, az a globális kapitalizmus lenne. Kapitalizmus alatt ter
mészetesen már nem az önmagába zárt totalitást kell értenünk, ame
lyet az áru mint elemi forma ellentmondásaiból származó mozgások
irányítanak. Kapitalizmuson nem érthetünk többé tisztán gazdasági
realitást, hanem egy komplexumot, amelyben a gazdasági, politikai,
katonai, technológiai és egyéb meghatározások - mindegyik saját lo
gikával és bizonyos autonómiával ellátva - részt vesznek az egész
mozgásának meghatározásában. Más szavakkal, a heterogenitás a ka
pitalizmus lényegéhez tartozik, amelynek részleges stabilizációja hegemonikus természetű.
Nem bocsátkozhatom bele a fentebb említett kérdések tárgyalásá
ba, mert az egy másik könyvet igényelne. Épp csak röviden - szinte
távirati stílusban - megemlítek néhány olyan vonatkozást, amelyek
nek a mellőzését a mai társadalmak populizmusának tanulmányozása
nem engedheti meg magának.7 Elsőként itt van a fogalom és a név
labilis egyensúlyának kérdése, amelyet gondolatmenetem több pontján
is érintettem. Olyan társadalmakban, ahol a társadalmi cselekvők öszsze nem függő alanyi helyzetének horizontális variációi korlátozott
skálán valósulnak meg, ezeket elgondolhatjuk ugyanazon társadalmi
cselekvők identitásának kifejeződéseiként. Például az egymás szom
szédságában lakó, egymással összevethető munkákat végző, a fogyasz
tási javakhoz, kultúrához stb. hasonlóképpen hozzáférő munkások
nak lehet olyan illúziójuk, hogy heterogenitásuk ellenére minden igé
nyük ugyanabból a csoportból származik, és hogy természetes vagy
lényegi kapcsolat van közöttük. Ha ezek az igények heterogénebbek
lesznek az emberek eleven tapasztalatában, akkor egy „biztosnak hitt”
csoport körüli egységük válik kérdésessé. Ezen a ponton a „népet”
mint esetleges entitást konstruáló logikák függetlenednek a társadalmi
immanenciától, ám ugyanebből az okból alkotó szerepük megnő. Ez
az a pont, amikor a név mint erős kathexissel terhelt gyűjtőpont nem
kifejezi egy csoport egységét, hanem annak alapjává válik.
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Másodszor, itt van a társadalmi megosztottság diszkurzív konstruá
lásának kérdése. Felvázoltam a népi identitás kialakításának struktu
rális magyarázatát, amelyben az antagonisztikus határvonalakat
egyenértékűségi logikák alapozzák meg. A határvonal a „nép” megje
lenésének sine qua nonja, nélküle az egész részlegesség/egyetemesség
dialektika egyszerűen összelappadna. De minél kiterjedtebb az egyen
értékűségi láncolat, annál kevésbé „természetes” láncszemeinek illesz
kedése, és annál labilisabb (a határvonal túloldalán elhelyezkedő)
ellenségidentitása. Ezzel elemzésem több pontján találkoztam. Egy
helyhez kötött kontextusban megfogalmazott sajátos igény esetében
viszonylag könnyű meghatározni, ki az ellenfél; ha azonban heterogén
igények sokaságának egyenértékűsége áll fenn, sokkal nehezebb lesz
meghatározni, mi a célunk, és ki ellen harcolunk. Ezen a ponton fejti
ki teljes hatását a „populista ész”. Ez a magyarázata annak, hogy amit én
„globalizált kapitalizmusnak” neveztem, miért jelent minőségileg új sza
kaszt a kapitalizmus történetében, és miért vezet az általam leírt identi
tásalakzat logikájának elmélyüléséhez. A kimozdító hatások megsokasodása és az új antagonizmusok elburjánzása miatt kell az antiglobalizációs mozgalomnak teljesen új módon működnie: egyenértékűségi kap
csolatok létrehozását kell szorgalmaznia mélységesen heterogén társa
dalmi igények között, és egyidejűleg egy közös nyelvet kidolgoznia. Egy
olyan új internacionalizmus jelenik meg, amelyik ugyanakkor elavulttá
teszi a politikai közvetítés hagyományos, intézményes formáit. Például
radikálisan megkérdőjelezi a „párt”-forma egyetemességét.
Végül itt van a politikai státuszának kérdése. Nézetem szerint a po
litikai azzal kapcsolatos, amit esetleges illeszkedésnek is nevez
hetnénk - a különbség- és egyenérték-logika dialektikájának a másik
neve. Ebben az értelemben minden antagonizmus lényegileg politikai.
Ez esetben azonban a politikai nem egy olyan regionális konfliktussal
kapcsolatos, amelyik különböznék, mondjuk, a gazdasági konfliktus
tól. Miért? Főleg két okból. Az első az, hogy a dolgok állását kérdé
sessé tevő igények nem spontán nőnek ki az utóbbi logikájából, ha
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nem a vele való szakításból állnak. A béremelés igénye nem a tőkés vi
szonyok logikájából eredeztethető, hanem tőle idegen fogalmakkal
szakítja meg ezt a logikát - például az igazságosságról szóló diskurzus
fogalmaival. így minden igény egy alkotó heterogenitást feltételez egy eseményt, amely szakít a helyzet logikájával. Ez az, ami az ilyen
igényt politikaivá teszi. Másodsorban azonban az igény heterogenitása
a létező helyzethez képest ritkán szorítkozik egy sajátos tartalomra;
kezdettől fogva rendkívül túldeterminált lesz. A magasabb bérek kö
vetelése az igazságosság nevében egy tágabb igazságérzetben fog gyö
kerezni, amely más helyzetek sokaságával áll kapcsolatban. Más
szavakkal, a változásnak nincsenek tiszta szubjektumai; mindig túlde
terminálja őket egy egyenérték-logika. Ez azt jelenti, hogy a politikai
alanyok, így vagy úgy, mindig népi alanyok. És a globalizált kapitaliz
mus körülményei között ennek a túldetermináltságnak a tere szemlá
tomást növekszik.
Bemutattam a népi identitások kialakulását meghatározó logikával
kapcsolatos álláspontom főbb vonásait. Megközelítésem sajátos jelle
ge világosabbá válik azonban, ha összevetem néhány, az utóbbi évek
ben javasolt megközelítéssel. Először két olyant fogok tárgyalni
- a Slavoj Zizek, illetve Michael Hardt és Antonio Negri által javasol
tat - , amelyekkel alapjában nem értek egyet, aztán áttérek arra, ame
lyik közelebb áll az e könyvben felvázolt képhez: a Jacques Ranciére
által javasolt megközelítésre.

ZIZEK: A MARSLAKÓKRA VÁRVA
A népi szubjektumok egységének kérdését először a hagyományos
marxizmus új változatai vetették fel: a népi egységet az osztályegy
ségre szűkítették le. Ennek az álláspontnak a reprezentatív példá
jaként Zizek munkáját8 fogom tárgyalni. Munkám bírálatának során
fejti ki saját nézeteit e tárgyról. Bírálatának fő pontjai:
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( 1) Álláspontom alig álcázott kantianizmust rejt:
Laclau legfőbb „kantiánus” dimenziója az, hogy elfogadja az áthidal
hatatlan szakadékot egy politikai elköteleződés lehetetlen célja
iránti lelkesedés és jóval szerényebb megvalósítható tartalma között
Én azt állítom, hogy ha elfogadunk egy ilyen szakadékot a politikai
elköteleződés végső horizontjaként, az nem állít-e választás elé min
ket az ilyen elköteleződés tekintetében: vagy vaknak kell lennünk
előretörésünk szükségszerű végső kudarca iránt - a naivitásba kell
visszaesnünk, és hagynunk, hogy átragadjon ránk a lelkesedés vagy a cinikus távolságtartást kell választanunk, részt venni a játék
ban, jól tudván, hogy az eredmény kiábrándító lesz? (316-317. p )
(2) Miután tévesen azonosította álláspontomat a multikulturális iden
titáspolitikával, Zizek levonja a következtetést: „Azonban a forradalom
utáni társadalom teltségének jogos elvetése nem igazolja azt a követ
keztetést, hogy a globális társadalmi átalakulás minden programjáról
le kellene mondanunk, és a részleges problémák megoldására kellene
szorítkoznunk: az ugrás »a jelenlét metafizikájának kritikájáról az
antiutópista »reformista« fokozatosság politikájára megengedhetetlen
egyszerűsítés” ( 101. p.).
(3) A klasszikus esszencialista marxizmus fokozódó bomlásának és az
új népi történelmi cselekvők sokasága megjelenésének történelmi el
beszélése mögött Zizek szerint bizonyos „rezignáció” rejlik, „a kapita
lizmusnak mint »a környék egyetlen jászmájának« az elfogadása, és
lemondás a létező kapitalista liberális rendszer meghaladásának min
den valóságos kísérletéről” (9 5 . p.).
(4) „A globális kapitalizmus, »a Tőke logikája« kritikájának szószólói
val szemben Laclau azt állítja, hogy a kapitalizmus olyan heterogén
vonások össze nem függő elegye, amelyek esetleges történelmi együtt
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állások eredményeként és nem egy közös alapként szolgáló logikának
engedelmeskedő homogén Totalitásként álltak össze” (225. o.).
(5) És végül Zizek érvelésének veleje, amely a társadalmi identitásról
vallott eltérő felfogásunk alapját érinti: „itt azért van vitám Laclauval,
mert nem értek egyet azzal, hogy a hegemonikus harcban részt vevő
összes elem elvileg egyenlő: a (gazdasági, politikai, feminista, ökológiai,
etnikai stb.) küzdelmek sorozatában mindig van egy [osztályharc], ame
lyik, miközben része a láncolatnak, titokban magát a horizontját deter
minálja túl. Az egyetemes ilyen szennyeződése á sajátossal erősebb,
mint a hegemóniaküzdelem... Előre strukturálja magát a terepet, ame
lyen a részleges tartalmak sokasága küzd a hegemóniáért” (320. p.).
Vizsgáljuk meg a félreértelmezésnek ezt a halmazát. Kezdjük azzal,
hogy e könyv olvasója könnyűszerrel fel fogja ismerni, hol olvasta
félre Zizek alapvetően azt, amit írtam.9 Megközelítésemet jellemezve
a „globális társadalmi átalakulást” szembeállítja a részleges változtatá
sokkal, és ez utóbbiakat a fokozatosság reformizmusával azonosítja.
Ennek a szembeállításnak nincs értelme, az azonosítás pedig teljesség
gel önkényes ötlet. Soha nem beszéltem „fokozatosságról” - ez a kife
jezés az én elméleti megközelítésemben csak egy semmiféle egyenér
tékűség által nem zavartatott különbséglogikát jelenthet: olyan pont
szerű igények világát, amelyek a népi illeszkedések semmilyen formá
jában nem vesznek részt. A népi identitások, felfogásom szerint, min
dig totalitásokat alkotnak. Igaz, hogy beszéltem részleges küzdel
mekről és igényekről, ennek a részlegességnek azonban semmi köze
a fokozatossághoz: ebből a könyvből világosan kiderül, hogy részlegesség-fogalmam ahhoz közelít, amit a pszichoanalízisben „részleges
tárgynak” neveznek - vagyis egy totalitásként működő részlegesség
hez. Amit tehát Zizek nem vesz tudomásul, az az objet petit a egész lo
gikája, amely, mint fentebb kifejtettem, azonos a hegemonikus logiká
val. Zizek, úgy tűnik, azt zárja ki politikai lehetőségként, hogy a tárgy
„a Dolog rangjára emelődik”. Az alternatíva szerinte az, hogy vagy
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hozzáférünk a Dologhoz mint olyanhoz, vagy tiszta részlegességekkel
van dolgunk, amelyeket nem kapcsolnak össze totalizáló hatások. Úgy
vélem, hogy egy lacanistától, mint amilyen Zizek, több is telhetne.
Ugyanezek miatt egy hegemonikus horizont részlegessége semmi
féle lemondást nem von maga után. Copjec érve, mely szerint a kész
tetés tárgya kielégülést eredményezhet, itt különösen helyénvaló.
Ugyanis egy hegemón alakzaton belül egy szubjektum számára ez az
alakzat minden, ami van; nem mozzanat egy Eszmény végtelen köze
lítésének folyamatában. Ezért Zizek hivatkozása Kantra a legkevésbé
sem helyénvaló. Kant szerint az Eszme regulatív szerepe a noumenális
világ végtelen közelítését eredményezi, ám semmi ilyesmi nem törté
nik egy hegemonikus azonosulás esetében. Zizek alternatívája - naiv
remények vagy cinizmus - összelappad, mihelyt a radikális befektetés
egy részleges tárgyba megtörtént (mihelyt „a tárgyat a Dolog rangjára
emeltük”). És ez a tárgy, jóllehet mindig részleges, radikális változást
vagy globális társadalmi átalakulást vonhat maga után, de még ha ez
is a helyzet, a radikális befektetés mozzanata szükségképpen jelen
lesz. Egyetlen ponton sem érintjük a Dolgot mint olyant közvetlenül
anélkül, hogy egy tárgy által jelenítődne meg. Valójában, egy retros
pektív feltételezéstől eltekintve, nincs ilyen „Dolog”. A tárgy részleges
sége azonban semmiféle rezignációval vagy lemondással nem jár.
De mi az igazi alapja ennek az elméleti véleménykülönbségnek? Azt
hiszem, az, hogy Zizek elemzése teljesen eklektikus, mert két össze
nem egyeztethető ontológián alapul: az egyik a pszichoanalízissel és
a tudattalan freudi felfedezésével kapcsolatos, a másik a hegeli-marxi
történetfilozófiával. Zizek a legkülönfélébb és legmeglepőbb csavará
sokkal igyekszik a kettőt összehozni, ám ez korántsem sikerül neki.
Kedvenc módszere felszínes azonosságok létrehozása. Egy helyen pél
dául azt állítja, hogy a kapitalizmus - lacani értelemben - a mai tár
sadalom Reálisa, mert ez az, ami minduntalan visszatér. Azonban ha
a végeérhetetlen ismétlés a Reális egyetlen vonása lenne, akkor ugyan
ezen a jogon mondhatnánk, hogy a hideg a tőkés társadalom Reálisa,
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hiszen az minden télen visszatér. Egy valódi metaforikus analógiának
—amelynek episztemológiai értéke lenne —azt kellene megmutatnia,
hogy a kapitalizmus túl van a társadalmi szimbolizáción: aminek a bi
zonyítását Zizek lehetetlennek találná.
Zizek szerint azt állítom, hogy a kapitalizmus heterogén vonások
sokaságának körülmények adta, inkoherens kombinációja. Monda
nom sem kell, hogy ilyen ostobaságot soha nem állítottam. Amit való
ban mondtam - és ami egészen más - , hogy a kapitalizmus mint tár
sadalmi képződmény koherenciája nem vezethető le az áruformában
rejlő ellentétek pusztán logikai elemzéséből, a kapitalizmus társadal
mi hatékonysága ugyanis egy heterogén külsőhöz való viszonyától
függ, amelyet labilis hatalmi viszonyok révén ellenőrizhet ugyan, de
amely nem vezethető le endogén logikájából. Más szavakkal, a tőkés
uralom nem önmaga által meghatározott, saját formájából levezethető
valami, hanem egy hegemonikus konstrukció eredménye, úgyhogy
középponti helyzete, mint minden más egy társadalomban, heterogén
elemek túldeterminációjából ered. Ebből az okból létezhet egy társa
dalomban olyasmi, mint erőviszony - Gramsci kifejezésével „pozíció
harc”. Ha a tőkés uralom levezethető volna puszta formájának elem
zéséből - amikor egy homogén, önfejlesztő logikával lenne dolgunk
akkor az ellenállás minden formája teljességgel haszontalan volna,
legalábbis mindaddig, amíg ez a logika ki nem fejlesztené saját belső
ellentmondásait (ezzel a következtetéssel kacérkodtak a Második
Intemacionálé marxistái, és valójában Zizek sem áll távol ettől).
Zizek szerint véleménykülönbségünk abból ered, hogy szerinte
a hegemonikus küzdelemben részt vevő összetevők nem egyenlőek;
mindig van egy, amelyik „miközben része a láncolatnak, magát a ho
rizontját determinálja túl”. Ez szerinte azt jelenti, hogy van valami,
ami alapvetőbb a hegemóniáért folyó küzdelemnél, valami, ami struk
turálja a terepet, amelyen ez utóbbi lezajlik. Azzal az állítással, hogy
lényegi egyenlőtlenség áll fenn a hegemonikus küzdelemben részt ve
vő összetevők között, biztosan egyetértek - a hegemónia elmélete
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pontosan az egyenlőtlenség elmélete. Zizek azonban nem egy történet
hanem egy transzcendentális érvet hoz föl. Szerinte ez a meghatározó
szerep minden lehetséges társadalomban szükségképpen a gazdaság0
gal azonos (úgy tűnik, ezen a ponton a naiv 1960-as megkülönbözte
tésekhez térünk vissza „a végső meghatározottsággal”, az „uralkodó
szereppel”, a „relatív autonómiával” stb. kapcsolatban). A legelső ami
Zizeknek a klasszikus marxizmus felé tett üres gesztusáról elmond
ható, hogy visszaél a túldetermináltság freudi kategóriájával. Freud
szerint az, hogy mi determinál túl, teljességgel a személyes történet
függvénye - nincs olyan elem, amely önmagában túldetermináló vol
na. Ha ellenben Zizek most azt mondja nekünk, hogy egyes eleinek
történetileg a priori predesztináltak arra, hogy túldeterminálók legye
nek, akkor már jócskán elhagyta a freudi tábort - valójában közelebb
jár Junghoz. Kétségbeesett igyekezetében, hogy megvédje „a gazdaság
általi végső meghatározottságot”, Zizek időnként a naturalizmus végső
hadállásáról beszél, amelyet meg kellene tartani. Ez nem fog működ
ni. Két összeegyeztethetetlen ontológiát nem lehet összehozni. A túl
determináltság vagy egyetemes hatású - ebben az esetben, amint Copjec nemrég kimutatta, a késztetések elmélete foglalja el a klasszikus
ontológia helyét - , vagy regionális kategória, körülvéve a teljes determmáltság területével, amely az alapvető ontológia mezejévé válik, mi
közben kijelöli azokat a korlátokat, amelyek között a túldetermináció
működhet.
A vicc az, hogy Zizeknek nem lenne szüksége erre az esetlen eklek
tikus diskurzusra ahhoz, hogy kimutassa a gazdasági folyamatok köz
ponti szerepét a tőkés társadalmakban. Ezt senki sem vitatja komo
lyan. A nehézségek akkor jelentkeznek, amikor „a gazdaságot” egy ön
maga által meghatározott, homogén, a társadalom alapjaként működő
valamivé alakítja át - vagyis amikor hegeli magyarázó modellé redu
kálja. Az igazság az, hogy a gazdaság, mint minden egyéb egy társada
lomban, társadalmi logikák túldeterminációjának helye, és központi
szerepe annak a nyilvánvaló ténynek az eredménye, hogy a társada
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lom anyagi újratermelése jobban visszahat a társadalmi folyamatokra,
mint bármi más Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tőkés újraterme
lés visszavezethető volna egyetlen, önmaga által meghatározott me
chanizmusra.
Itt tetőznek a Zizek megközelítésével kapcsolatos nehézségek. Egy
felől elkötelezi magát a teljes forradalmi cselekvés elmélete mellett,
amely a saját nevében működne, anélkül hogy bármely rajta kívül álló
tárgyba befektették volna. Másfelől a tőkés rendszer, mint uralkodó
és alapvető mechanizmus, az a valóság, amellyel a fölszabadító aktus
nak szakítania kell. A két kiinduló tételből az a következtetés adódik,
hogy nincs olyan emancipációs küzdelem, amelyik nem teljesen és
közvetlenül antikapitalista. Az ő szavaival: „hiszek az antikapitalista
küzdelem központi strukturáló szerepében. 10 A probléma azonban
a következő: semmi támpontot nem ad arra nézvést, mi volna ez az
antikapitalista küzdelem. Gyorsan elveti a multikulturális, szexizmusés rasszizmusellenes küzdelmeket mint nem közvetlenül antikapitalistákat. Nem szentesíti a baloldal hagyományos, a gazdasághoz köz
vetlenebbül kötődő céljait sem: szerinte a magasabb bérre, az ipari
demokráciára, a munkafolyamat ellenőrzésére, a jövedelmek prog
resszív újraelosztására irányuló igények sem antikapitalisták. Azt kép
zeli talán, hogy a gépek elpusztításának luddita javaslata vetne véget
a kapitalizmusnak? Zizek egyetlen sora sem szolgál példával arra, amit
ő antikapitalista küzdelemnek tekint. Eltűnődhetünk, vajon egy má
sik bolygó lakóinak inváziójára számít-e, vagy, ahogy egyszer célzott
rá, valamiféle ökológiai katasztrófára, amely nem átalakítaná, hanem
darabokra zúzná a világot.
Hol futott tévútra az egész gondolatmenet? Mindjárt a kiinduló fel
tételeknél. Mivel Zizek nem hajlandó a hegemonikus logikát a straté
giai-politikai gondolkodásra alkalmazni, zsákutcában köt ki. El kell
vetnie minden „részleges” küzdelmet mint belsőt a „rendszerhez ké
pest (bármit jelentsen is az utóbbi); és mivel a „Dolog” elérhetetlen,
semmilyen konkrét történelmi cselekvője nem marad az antikapitalista
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küzdelméhez. Következmény: Zizek semmilyen elméletet nem tud ki
nálni az emancipációs szubjektum számára.11 Minthogy ugyanakkor
az ő rendszerszerű totalitását, alap lévén, kizárólag saját belső törvé
nyei szabályozzák, az egyetlen lehetőség az marad, hogy megvárjuk
amíg ezek a törvények kibontakoztatják hatásai teljességét. Ergo: a po
litikai nihilizmus.
Ellenben ha kérdésessé tesszük Zizek mindkét kiinduló tételét, ak
kor olyan forgatókönyvhöz jutunk, amelyben több tere nyílik a re
ménynek. Vegyük először a küzdelmek részlegességét. Amint láttuk
nincs küzdelem vagy igény az egyenértékűség kisugárzási területe nél
kül. Zizek téved, amikor az olyan küzdelmeket, mint a multi
kulturálisak, másodlagosnak és a létező rendszerbe totálisan beilleszthetőnek tartja. Teljesen helytelen úgy állítani be a dolgot, mintha arról
lenne szó, hogy melyik összetevő alapvetőbb a többinél. Amint láttuk,
a középponti helyzet mindig népi identitások létrejöttével kapcsola
tos, amelyek nem egyebek, mint demokratikus igények túldeterminációi. Minden egyes igény középponti helyzete ennélfogva nem attól
függ, mint Zizek képzeli, hogy milyen helyet foglal el a társadalmi ha
tások elvont geometriájában, hanem konkrét illeszkedésétől más igé
nyekhez egy népi egészben. Ez nyilvánvalóan nem garantálja ennek az
egésznek a „haladó” jellegét, viszont megteremti azt a terepet, ahol
a különböző hegemonikus kísérletekre sor kerülhet. Másodszor, vilá
gosan láthatjuk, miért nincs per se antikapitalista küzdelem, hanem
csak olyan antikapitalista hatások, amelyek egy adott törésponton
a küzdelmek sokaságának illeszkedéséből levezethetőek. Hogy csak a
forradalmi mozgalmakat említsük, a múlt század legnagyobb lázadá
sai közül - az orosz, a kínai, a kubai vagy a vietnami forradalmat be
leszámítva - egyik sem nevezte magát elsősorban antikapitalistának.
Amit pszichoanalitikus okfejtésemben a tej ”emlőértékéről” mondtam,
azt itt egy politikai befektetés „antikapitalista” értékének nevezhet
nénk. Egy probléma azonban marad: mi az „antikapitalizmus”
szemantikai tartalma? Üres jelölő-e az antikapitalizmus - a fentebb
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említett hiány egyik neve —, amely esetben a „kapitalizmus az antikapitalista mozgalom konstrukciója lenne, annak a határvonalnak a „túl
oldala”, amely az antikapitalista egyenértékűségek táborát létrehozza?
Vagy a kapitalizmus inkább az egész rendszer megalapozó logikája,
amely esetben az antikapitalizmus pusztán a kapitalizmus tulajdon lo
gikájának egyik belső hatása volna? Ezen a ponton látható világosan,
mi választja el tőlem Zizeket. Ő a totális immanencia mezején belül
marad — ami hegeli értelemben csak logikai immanencia lehet —,
miközben számomra a negativitás mozzanata (a radikális befektetés,
a megjelenítés homályossága, a tárgy megosztottsága) megszüntethetetlen. Ezért van az, hogy szerintem a központi társadalmi cselekvő
—amely egy adott ponton empirikus értelemben lehet egy „osztály —
mindig valamiféle „nép”, miközben Zizek szerint mindig egy „osztály
tout court. Jóllehet ő e tekintetben közelebb áll Hegelhez, mint Lacanhoz, én azt hiszem, közelebb állok Lacanhoz, mint Hegelhez.

HARDT ÉS NEGRI: ISTEN MAJD MEGADJA
Míg Zizek a társadalmi szereplők identitását egy végső meghatározott
ság „történelmi a piorijában” kívánja megalapozni, Hardt és Negri
elkerülik, hogy ilyesféle transzcendentális ontológiai kiváltságokat
tulajdonítsanak neki.12 Szerintük minden társadalmi küzdelem, ha
nincs is közöttük kapcsolat, egy emancipatorikus szubjektum létreho
zásába torkollik, amelyet ők „a sokaság -nak neveznek. Mármost nyil
vánvalóan van valami hasonlóság az ő „sokaságuk és aközött, amit én
ebben a könyvben „nép”-nek neveztem, ez a hasonlóság azonban tel
jességgel külsődleges. Tekintsük át röviden megközelítésüknek vizs
gálódásunk tárgyával kapcsolatos főbb vonásait. Kiindulópontjuk az
immanencia deleuze-i/nietzschei fogalma, amelyet a modern idők szekularizációs folyamataival hoznak kapcsolatba. Egy szekuláris immanencián alapuló megközelítés azonban egy egyetemes mechanizmus
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működését és egy adott ponton egy egyetemes történelmi cselekvő
felbukkanását feltételezi. Csakhogy minden azon múlik, hogyan fog
juk föl ezt az egyetemességet: részleges, politikailag konstruált vagy
megalapozó és spontán egyetemességként. A radikális immanencián
alapuló megközelítés nyilvánvalóan csak ez utóbbi állásponttal egyez
tethető össze, Hardt és Negri határozottan ezt is választja. Az előbbi
álláspont - az enyém - egy negativitást feltételez, amely feltördeli a tár
sadalmi alapot, és nem vezethető vissza a tiszta immanenciára
A radikális immanencia Hardt és Negri szerint a leginkább látható
vá a Birodalom, egy határok nélküli és - a régi imperializmussal ellen
tétben - középpont nélküli valami létrejöttével válik. Ennek a formátlan
de önmagát meghatározó totalitásnak a vonásai átadódnak a sokaság
ra mint a Birodalom sírásójára - olyan módon, amely Marx leírására
emlékeztet, mely szerint a kapitalizmus által kibontakoztatott egyete
mes jelleg a proletariátus mint egyetemes osztály megjelenésének elő
játéka. A szuverenitás a modem korban a sokaság történelmi veresé
gét jelentette volna, mert a királyok abszolút hatalmának a helyreállí
tását vonja maga után, és a képviselet olyan mechanizmusait, amelyek
gúzsba kötik a spontán konvergenciát, a sokaság egysége létrejöttét
lehetővé tevő egyetlen mechanizmust. Hogy működik ez az egyesítő
mechanizmus? A Birodalom szerint nem kell hozzá semmiféle politikai
közvetítés. Mivel a szerzők szerint csak természetes, hogy az elnyo
mottak fellázadnak, egységük egyszerűen egy spontán konvergencia
hajlam megnyilvánulása. Az egység, mint az Ég ajándéka, ugyanazt
a helyet foglalja el elméletükben, mint amelyet mi a hegemonikus
illeszkedésnek tulajdonítunk. Minthogy a függőlegesen elválasztott
küzdelmeknek nem kell vízszintesen összekapcsolódniuk, minden
politikai konstrukció eltűnik. Az egyetlen elv, amely a sokaság egye
sülését biztosítja egy közös cél körül, Hardt és Negri kifejezésével az
„ellene lenni”: azt jelenti, ellene lenni mindennek, mindenütt. A cél
az egyetemes elpártolás. Ez a folyamat már zajlik is az emberek hatá
rokon átlépő, nomád, rizomatikus mozgása formájában.
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Mit gondoljunk erről a gondolatmenetről? Nem titkolhatjuk el,
mennyire meghökkent az egész elemzés felületessége. Ahelyett, hogy
nagyon is nyilvánvaló fogyatékosságaira mutatnánk rá, tárjuk fel
inkább ezek forrásait, mert azok nem egyszerűen tévedések, hanem
valóságos és fontos kérdések elhibázott kezelésének eredményei. Ve
gyük elsőként az „ellene lenni” kategóriáját. Első pillantásra semmi
értelme: az emberek nincsenek minden ellen, mindenütt. Ha ellenben
- Marxszal szólva - megpróbáljuk „kihámozni a racionális magot
a misztikus burokból”, akkor látni fogjuk, hogy egy fontos probléma
rejlik az esetlen megfogalmazás mögött: az a probléma, amelyet ebben
a könyvben a „társadalmi heterogenitás” keretében próbáltam megra
gadni. Míg Marx szerint a forradalmi szubjektum - a proletariátus egysége a társadalomszerkezet kapitalista leegyszerűsödése által létre
jött lényegi homogenitás kifejeződése volt, Hardt és Negri sokasága
nem tagadja a társadalmi cselekvők heterogenitását, és nem is alapoz
za azt, á la Zizek, egy küzdelem transzcendentálisán rögzített elsőbb
ségére az összes többivel szemben. A „nép” fogalmában én is elismer
tem a társadalmi igények alapvető heterogenitását és összefutását
olyan kollektív entitásokban, amelyek nem az illeszkedésüktől elvá
lasztható megalapozó mechanizmusok kifejeződései. Konkrét hivat
kozott hiányában még az „ellene lenni” fogalma is azt idézi fel halvá
nyan, amit én „üres jelölőnek” neveztem. Ez esetben hol a különbség?
Egész egyszerűen a politikai illeszkedés kérdésének felfogásában. Sze
rintem az egység létrejötte a heterogenitásból egyenérték-logikák
kialakítását és üres jelölők létrehozását feltételezi. A Császárságban
a nép természetes hajlamából ered, hogy az elnyomás ellen harcoljon.
Mindegy, hogy ezt a hajlamot az Ég ajándékának vagy az immanencia
következményének nevezzük. Deus sive Natura. A fontos az, hogy
Hardt és Negri megközelítésmódja a politikai folyamat túlzott leegy
szerűsítéséhez vezet. Ha van természetes hajlam a lázadásra, akkor
nincs szükség a lázadás szubjektumának politikai megkonstruálására.
A társadalom azonban sokkal bonyolultabb, mint ez a leegyszerűsítő
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megfogalmazás feltételezi. Az emberek sohasem egyszerűen csak
„ellene vannak”, hanem valami különös dolog ellen és más dolgok
mellett vannak, és egy tágabb „ellen” - egy globálisabb népi identitás
- megkonstruálása csak egy elhúzódó politikai pozícióharc eredmé
nye lehet (amely természetesen kudarccal is végződhet). Ami pedig
egy középpont nélküli birodalmi totalitás - egyfajta Spinozái örökké
valóság - képét illeti, amelyből a belső hatalmi pólusoknak el kellene
tűnniük, ez sem járt sokkal jobban. Elég felidéznünk, mi történt a nem
zetközi színtéren szeptember tizenegyedike óta.
Hasonló mondható el Hardt és Negri okfejtésének másik vonatko
zásáról. Abszolút előnyben részesítik a taktikát a stratégiával szemben
Ebben megint van valami, amivel egyetérthetek. A szocialista ha
gyomány a taktika totális alárendelését szorgalmazta a stratégiának,
mivelhogy történelemképe a hosszú távú előrejelzéseket lehetővé
tevő szükségszerű törvények működésén és a merev osztálypozíciók
körül létesülő társadalmi cselekvők fogalmán alapult. Ma azonban,
amikor a jövőt az esetleges változékonyságra nyitottnak látjuk, és egyre
inkább felismerjük a társadalmi cselekvők heterogenitását, stratégia és
taktika viszonya megfordult: a stratégiák szükségképpen rövidebb
távra tekintenek, a taktikai beavatkozások autonómiája pedig fokozó
dott. Ez azonban Hardtot és Negrit szélsőséges - és szerintem téves következtetésre vezette: a stratégia teljesen eltűnik, miközben az egy
máshoz nem kapcsolódó taktikai beavatkozások egyedül maradnak
a porondon. Megint: csak a pontszerű, vertikális küzdelmeket ismerik
el a harcos elköteleződés tárgyaiként, miközben ezek illeszkedését
Istenre (vagy a Természetre) bízzák. Más szavakkal, a politika teljes
eklipszisével állunk szemben. Hardt és Negri felfogását az 1960-as
évek olasz operaismójának legrosszabb korlátoltságai jellemzik.
Ha most összevetjük egymással egyfelől Zizek, másfelől Hardt és
Negri felfogását, azt találjuk, hogy az elméleti és politikai megoldat
lanság mindkét esetben ugyanabból az elméleti vonásból származik:
az immanencia ilyen vagy olyan formájától való végső függésből - bár
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meg kell hagyni, a két esetben más-más formáról van szó. Zizek ese
tében, mint rámutattam, hegeli típusú logikai immanenciával van dol
gunk. Ezt tükrözi igyekezete, hogy a társadalmi egyenetlenséget egy
társadalmi a priori transzcendentális szintjére emelje. Ami a tényeket
illeti, Zizek gondolkodása elhátrál korábbi műveinek minden lelke
sítő ígéretétől. A megnevezés mélyenszántó elemzése, amelyre hi
vatkoztam, jószerivel élét veszti, mihelyt a megnevezésnek fogalmi
korlátot állít a tárgy előzetes transzcendentális megalkotása - olyan
korlátot, amelyet semmiféle megnevezés nem képes áthágni. Sem az
affektus alapvető szerepét fenntartani. Nem lehetséges radikális befek
tetés egy objet petit a-ba, ha egy a priori keret határozza meg, mely en
titások lesznek egy ilyen befektetés tárgyai. Zizek végül megváltoztatta
a véleményét a negativitást illetően. Lelkesen üdvözölte az antagonizmus redukálhatatlan negativitásának általam adott elemzését, amely
ben a társadalomelmélet területén a lacani „Reál visszatérését látta.
Most, velem szemben, azt állítja, hogy az antagonizmus szubjektuma
inak meghatározását a történelem valamely a priori morfológiája írja
elő. Ez ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy a Szimbolikus az a vég
ső keret, amely megszabja a Reális működésének korlátait. Ez a leg
kevésbé sem lacani. Zizek programja eklekticizmusba fullad, amit
szokásos seregnyi vicce, szójátéka és kereszthivatkozása aligha képes
elleplezni.
Az az immanencia, amelyre Hardt és Negri hivatkozik, nem hegeli,
hanem Spinozái—deleuze-i. Ök nem osztják Zizek lacani aggályait,
ezért sikerül koherensebbnek és kevésbé eklektikusnak lenniük. De
pontosan emiatt a tisztán immanencián alapuló megközelítés korlátai
világosabban láthatóak náluk, mint Zizeknél. Amint fentebb mond
tam, a Birodalom szerzőinek nincs koherens magyarázatuk a társadal
mi antagonizmusok eredetére. A legtöbb, amit tenni tudnak, az embe
rek természetes és egészséges lázadási hajlamának, a Spinozái conatus
egyik változatának a posztulálása. Ám ennek a posztulátumnak mint
egy megalapozatlan fiat bevezetésének több súlyos következménye
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van elméletükre nézve, amelyek közül néhányat jeleztem már. Elő
ször, hajlamosak túlzottan leegyszerűsíteni a sokaságban az egység
irányában ható tendenciákat. Némileg diadalittas és túlzottan opti
mista képet alkottak ezekről a tendenciákról, jóllehet annak alapján, amit
mondanak róluk, sehogy sem lehet eldönteni, hogy virtuálisak vagy
valóságosak-e. Másodszor és ugyanebből az okból, hajlamosak kiseb
bíteni a Birodalmon belüli konfrontációk jelentőségét. Csakhogy har
madszor, és legfőképpen, képtelenek koherens magyarázatot adni an
nak a szakításnak a természetére, amelynek a Birodalomtól a sokaság
hatalmához kellene vezetnie. Természetesen nem a forradalmi szakí
tás futurológiái leírására gondolok, hanem valami alapvetőbbre: miből
áll egy forradalmi szakítás? Merem állítani, hogy ez a magyarázathiány
- amelynek súlyos következményei vannak a társadalmi-politikai
elemzésre nézve - nemcsak a Birodalom sajátsága, hanem elválasztha
tatlan minden radikális, immanencián alapuló megközelítéstől, ame
lyeknek magyarázatai mindig kínosan lebegnek egy meghatározatlan
területen szakítás és folytonosság között. Hegel dialektikája kudarcba
fulladt kísérlet volt egy olyan szintézis létrehozására, amely képes új
egységbe foglalni ezt a két poláris mozzanatot. A Zizek elemzésében
kimutatott nehézségek többsége is visszavezethető erre a kérdésre.
Ezek a nehézségek nem oldhatók meg egy radikális immanencia
terepén. Amire tehát szükségünk van, az a terep megváltoztatása. Ez
a változtatás azonban nem lehet visszatérés egy teljesen kifejlett transzcendenciához. A társadalmi terep szerintem nem teljesen immanens
ként vagy valamely transzcendens struktúra folyományaként struktu
rált, hanem azáltal, amit meghiúsult transzcendenciának nevezhetnénk.
A transzcendencia a társadalmiban mint egy hiány jelenléte jelenik
meg. A társadalmi egy alkotó hiány körül szerveződik meg. Könnyű
belátni, hogyan juthatunk el innen az elemzésünket átható olyan fő
kategóriákhoz, mint a hiányzó teltség, a radikális befektetés, az objet
petit a, a hegemónia és így tovább. Ez a végső pont, ahol a sokaság és
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a nép mint elméleti kategóriák elválnak egymástól. Most pedig rátérek a
„nép” sajátossága elgondolásának egy másik —és szerintem a legfonto
sabb - kortárs megközelítésére.

RANCIÉRE: A NÉP ÚJRAFÖLFEDEZÉSE
Hogyan konstruálja meg Ranciére a maga „nép’ -fogalmát? Azzal kezdi,
hogy rámutat a politikai filozófia és a politika alapvető nézeteltérésére,
az előbbi nem az utóbbi elméleti taglalása, hanem kísérlet bomlasztó
társadalmi hatásainak semlegesítésére. Miben áll a nézeteltérés? Lénye
gében véve abban a tényben, hogy miközben egy jó, rendezett közösség
eszméje a részeknek az egész alá rendelésén - részként való számításba
vételén - alapul, van egy paradox rész ebben a számításban, egy olyan
rész, amelyik, miközben nem szűnik meg rész lenni, egészként jeleníti
meg magát. Hogyan történik ez? Ranciére azzal kezdi elemzését, hogy
megvizsgálja a klasszikus görög filozófia közösségfogalmát. Egy oppozícióra bukkan egyfelől az egyének számtani egyenlőségen alapuló - a ke
reskedelmi cserét és a büntetések kiszabását irányító — viszonyai,
másfelől a mértani harmónián alapuló - minden egyes résznek az egész
ökonómiájában sajátos funkciót tulajdonító —viszonyai között. Jó, rende
zett közösség az, amelyikben a mértani elv játszotta a végső irányító sze
repet. Ezt a lehetőséget, a cselekvők funkciók szerinti elosztását - vagy
számításba vételét —megszakította egy anomália: egy lényegileg számí
tásba nem vehető valaminek a felbukkanása, amely mint ilyen, magát
a számítás elvét torzítja el. Ez a démosz - a „nép” - felbukkanása, amely,
miközben rész, ugyancsak egésznek állítja magát.
Arisztotelész a Politikában megpróbálja kijelölni a közösség három
axiáját: a kevesek (az oligoi) gazdagságát, az arisztoi erényét vagy kiváló
ságát és a szabadságot, mely mindenkié. Ezzel az a baj, mint Ranciére
kimutatja, hogy a három elv nem regionális kategória egy koherens on
tológiai osztályozáson belül. Míg a gazdagság objektíve meghatározható
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kategória, az erény már kevésbé ilyen, és amikor a „nép” szabadságához
érünk, olyasmibe megyünk bele, aminek már nincs különös, meghatá
rozható helye. A szabadság, mint axiológiai elv, egyszerre attribútuma
a közösség tagjainak általában, és az egyetlen meghatározó vonása - az
egyetlen közösségi funkciója - az emberek egy különös csoportjának
Ennélfogva egy különösséggel van dolgunk, amelynek az a szerepe
hogy az egyetemesség megtestesülése legyen. Ez a jó közösség egész
mértani modelljét eltorzítja. A „nép” mint egyszerre populus és plebs
általunk leírt kétértelműsége megnyitotta az utat annak megértéséhez
amiről Ranciére beszél. Ezen a ponton teljesen érthető számunkra be
rendezkedés és politika általa javasolt megkülönböztetése; míg a beren
dezkedés azt az igyekezetei foglalja magában, hogy minden különbsé
get részlegességekre vezessenek vissza a közösségi egészen belül - hogy
minden különbséget pusztán különösségként fogjanak fel, az egyete
messég mozzanatát pedig egy tiszta, szennyezetlen valamivel (Platónnál
a filozófus-uralkodóval, Hegelnél az állami bürokráciával, Marxnál a
proletariátussal) hozzák kapcsolatba —, addig a politika egy kiküszöbölhetetlen torzulást tartalmaz, egy részt, amely egyidejűleg mint egész
működik. Míg a politikai filozófia feladata hagyományosan az volt, hogy
a politikát a berendezkedésre vezesse vissza, az igazán politikai gondolko
dás és gyakorlat a politikai mozzanat kiszabadítása lenne a berendezke
dés társadalmi kereteinek rabságából.
Ranciére elemzése két vonatkozásban kerül nagyon közel az
enyémhez. Az első az egészként működő rész hangsúlyozása: amit mi
a hegemonikus működéstől elválaszthatatlan egyenetlenségként jelle
meztünk, azt Ranciére olyan beszámíthatatlanként ragadja meg, amely
magát a számítás elvét szakítja meg, és ezen a módon lehetővé teszi
a politikai aktus megjelenését, mint e körül az alkotó lehetetlenség kö
rül létrejövő műveletek halmazát. Másodszor, Ranciére osztályfo
galma, amely nem osztály, amelynek sajátos meghatározását olyasmi
adja, ami egy egyetemes kizárás - vagy a kizárás elve mint olyan - ter
mészetével rendelkezik, nem áll távol attól, amit én „ürességnek”
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neveztem. Nagyon pontosan érzékeli a különös küzdelmek egyetemes
funkcióját, amikor a tulajdon különösségüket meghaladó szimbolikus
jelentéssel ruházzák fel őket. Például Jeanne Deroin esetére hivatko
zik, aki megpróbált szavazni az 1849-es törvényhatósági választáson,
és akciójával nyilvánvalóvá tette az ellentmondást egyfelől az általános
választójog, másfelől az egyetemesből való saját, társadalmi nemén
alapuló kizártsága között. Hasonlóképpen, a dokumentumokkal nem
rendelkező bevándorolt munkások, munkásidentitásuktól megfosztva
és puszta etnikai identitásra redukálva, nem rendelkezhetnek a poli
tikai szubjektivitásnak azokkal a formáival, amelyek révén a számí
tásba vettek közé tartoznának.
Noha elemzésem sok tekintetben közel áll Ranciére-éhez, két pon
ton mégis különbözik tőle. Először az „üresség felfogásában. Ranciére
helyesen állítja, hogy a politikai konfliktus különbözik minden „érdek”-konfliktustól, amennyiben az utóbbiakat mindig a számításba
vehető részlegessége uralja, míg az első a beszámíthatóság elve mint
olyan körül forog. Eddig a pontig teljesen egyetértek érvelésével. Ez
azonban azt jelenti, hogy a priori semmi sem garantálja, hogy a „nép”
mint történelmi cselekvő egy (a baloldal nézőpontjából) progresszív
identitás körül fog létrejönni. Pontosan, mert nem a számításba vett
ontikus tartalma a kérdéses, hanem a beszámíthatóság ontológiai elve
mint olyan, a diszkurzív formák, amelyeket ez a kérdésessé tétel alkal
maz, nagyjában meghatározatlanok lesznek. Ranciére szerintem a po
litika lehetőségét túlságosan azonosítja egy emancipációs politika
lehetőségével, anélkül hogy más alternatívákat figyelembe venne például azt, hogy a számításba nem vett olyan módokon is megkonst
ruálhatja beszámíthatatlanságát, amelyek ideológiailag nem egyeztet
hetők össze azzal, amit akár Ranciére, akár én politikailag kívánatos
nak tartanánk (például fasiszta módon). Történetüeg és elméletileg
helytelen volna azt gondolni, hogy egy fasiszta alternatíva teljes egészé
ben a számításba vehető területén fekszik. Az alternatívák rendszeré
nek földerítéséhez egy további lépésre van szükség, amelyet Ranciére
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még nem tett meg: nevezetesen azoknak a képviseleti formáknak
a megvizsgálására, amelyeket a beszámíthatatlanság létrehozhat. A le
hetetlen, de szükséges tárgyak mindig megtalálják a módját, hogy
- torz módon, nem vitás - bejussanak a képviselet terébe.
A második eltérés Ranciére és az én nézeteim között a „nép” felfo
gásával kapcsolatos. Őszerinte:
A nép annak a rossznak a nevében azonosul a közösség egészével
amit a többi részes tett vele. Akinek nincs része - a régi idők szegé
nyei, a harmadik rend, a modem proletariátus annak a része tény
legesen nem lehet más, mint minden vagy semmi. A tetejébe a kö
zösség ennek a résznek a léte által, amely azoké, akiknek nincs ré
szük, e semmi léte által, ami minden, létezik politikai közösségként
- vagyis oszlik meg egy alapvető vitában, egy olyan vitában, amely
nek több köze van a közösség részeinek, mintsem „jogainak” számí
tásba vételéhez. A nép nem egy osztály a többi mellett. Ő a rosszak
osztálya, amely árt a közösségnek, amely az igazak és igaztalanok
„közösségeként” létrehozza.13
Egyet tudok érteni ezzel az elemzéssel, ami a népi szubjektivitás kialaku
lását illeti. A mód, ahogy Ranciére elsorolja a „nép” megjelenéseit, igen
sokatmondó: világos, hogy nem egy szociológiai leírással, különös helylyel rendelkező társadalmi cselekvőkkel van dolgunk, pontosan azért,
mert a „nép jelenléte lerombolja funkció és hely minden mértani külön
bözését. Amint láttuk, egy egyenérték-logika nagyon különböző cso
portokat szelhet át, amennyiben egy antagonisztikus határvonalnak
ugyanarra az oldalára esnek. A proletariátus fogalma Ranciére leírásában
a „nép identitásának nem szociológiai természetét hangsúlyozza:
A proletariátus nem a kétkezi munkásság vagy a dolgozók osztálya.
A számításba nem vettek osztálya, amely egyedül éppen annak
kinyilvánításában létezik, hogy úgy vették számításba őket, mint akik
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nem számítanak. A proletár név nem tulajdonságok halmazát jelenti
(kétkezi munka, ipari munka, nélkülözés stb.), amelyen egyenlően
osztoznék egyének sokasága, sem egy kollektív testet, amelyben egy
elv testesül meg, amelynek ezek az egyének tagjai volnának...
A „proletár” alanyiasodás a rossz alanyát határozza meg. (38. p.)
Van azonban Ranciére-nél egy kétértelműség, amely korlátozza az elem
zéséből levonható fontos elméleti következtetéseket. Miután gondosan
elvágott minden szálat „proletariátus”-fogalma és egy csoport szociológiai
leírása között, egyszer csak elkezd szociológiai engedményeket tenni.
Például a politika intézményét az osztályharc intézményével azonosítja.
Igaz, nyomban módosítja is álláspontját: „A proletariátus nem annyira
osztály, mint inkább minden osztály felbomlása; ez adja egyetemessé
gét, ahogy Marx mondaná... A politika egy vita megnyitása olyan osz
tályok között, amelyek nem osztályok valójában. Az »igazi« osztályok
valóságos részei a társadalomnak, olyan kategóriák, amelyek funkciók
nak felelnek meg” (18. p.). Hz a megfogalmazás azonban nem áll meg.
A hivatkozás Marxra nem sokat segít, mert Marx szerint a proletariátus
központi szerepe és az, hogy minden osztály felbomlását jelzi, egy
nagyon pontos szociológiai fogalmakkal leírt folyamat eredménye: a tár
sadalomszerkezet leegyszerűsödéséé a kapitalizmusban. A viszony
a tényleges munkások és a proletárok között sokkal közvetlenebb, mint
Ranciére szerint. És természetesen amíg Ranciére szerint nem lehet kü
lönbséget tenni osztályharc és politika között, addig Marx szerint a po
litika eltűnése és az állam elhalása egylényegű egy osztálynélküli tár
sadalom létrejöttével. Marx szerint a fokozódó társadalmi homogenitás
a proletárok győzelmének előfeltétele, míg Ranciére szerint a népi küz
delmeknek egyenesen feltétele a redukálhatatlan heterogenitás.
Milyen következtetéseket vonhatunk le ezekből az észrevételekből?
Egyszerűen azt, hogy túl kell menni az „osztályharc fogalmán, a po
litikai logika és a szociológiai leírás eklektikus kombinációján. Nem
látom értelmét osztályharcról beszélni úgy, hogy egyszerűen hozzá-
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tesszük, ez olyan osztályok harca, amelyek nem osztályok. A kezdő
mozdulatot, Gramscinál, az „osztályokétól a „kollektív akaratok” felé
be kell fejezni. Csak akkor vonhatunk le minden lehetséges következ
tetést Ranciére gyümölcsöző elemzéséből.
Ideje befejezni. Elgondolásom összevetése a három megtárgyalt meg
közelítéssel láthatóvá teszi sajátos természetét és dimenzióit. Zizekkel
szemben, fenntartom, hogy minden politikai identitás túldeterminált
volta nem a priori jön létre egy transzcendentális horizontban, hanem
mindig konkrét folyamatok és gyakorlatok eredménye. Ez biztosítja
a megnevezés és az affektus alkotó szerepét. A Birodalom szerzőivel
szemben fenntartanám, hogy az illeszkedés mozzanata, jóllehet bo
nyolultabb, mint a múltban hangoztatott egyszerű formulák - mint
amilyen a párt általi közvetítés - , semmit sem veszített fontosságából
és központi jelentőségéből. Ranciére esetében a válasz nehezebb, mert
megközelítésének néhány központi előfeltevését osztom. Szerinte, és
szerintem is, a „nép” a politika központi szereplője, és a politika az,
ami megakadályozza, hogy a társadalmi teljesen kifejlett társadalom
má, saját világos megkülönböztetései és funkciói által meghatározott
valamivé kristályosodjon. Nézetem szerint ezért annyira fontos fogal
milag megragadni a társadalmi antagonizmusokat és kollektív identi
tásokat, és annyira halaszthatatlanul szükséges túlmenni az olyan szte
reotip és szinte értelmetlen formulákon, mint az „osztályharc”.
A szellemi munkának van etikai imperatívusza, amit Leonardo „ma
kacs szigornak” nevezett. Ez gyakorlati értelemben - és különösen, ha
politikai kérdésekről van szó, amelyeknek mindig erős érzelmi töltésük
van - azt jelenti, hogy többféle kísértésnek kell ellenállnunk. Ezek
egyetlen formulában vonhatók össze: soha ne engedj a szavak terroriz
musának. Ahogy Freud írta, kerülnünk kell, hogy engedményt tegyünk
a bátortalanságnak: „Az ember soha nem tudja, hová jut ezen az úton;
először a szavakat tágítja, majd lassan, fokozatosan magát a dolgot.”14
Ennek a bátortalanságnak ez egyik fő formája korunkban az elemzés he-
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lyettesítése az etikai elítéléssel. Bizonyos tárgyak, mint a fasizmus vagy
a holokauszt,, kiváltképpen hajlamosítanak efféle gyakorlatra. Termé
szetesen nincs semmi helytelen a holokauszt elítélésében. A baj akkor
kezdődik, amikor az elítélés a magyarázatot helyettesíti, és ez olyankor
történik meg, amikor egyes jelenségeket minden racionálisan megra
gadható okot nélkülöző aberrációnak tekintenek. Csak akkor kezdjük
megérteni a fasizmust, ha a mai társadalmaktól elválaszthatatlan belső
lehetőségek egyikének látjuk, és nem olyasminek, ami minden racioná
lis magyarázaton túl van. Ugyanez a helyzet a pozitív érzelmi konnotációjú fogalmakkal is. A baloldalon az olyan fogalmak, mint az „osztály
harc”, „a gazdaság általi végső meghatározottság” vagy „a munkásosztály
központi szerepe”, emocionális töltésű fétisekként működnek - vagy
működtek a legutóbbi időkig - , egyre homályosabb jelentéssel, jóllehet
diszkurzív vonzerejükből mint sem veszítettek.
Azt tekintem ma politikai-szellemi feladatnak —amihez megpróbál
tam itt a magam szerény hozzájárulását létrehozni - , hogy túlmenjünk
a dicsőítések és elítélések bátortalanság által megvont horizontján.
A visszatérést a „néphez” mint politikai kategóriához hozzájárulásnak
tekinthetjük ehhez a horizonttágításhoz, mert hozzásegít ahhoz, hogy
más kategóriákat — például az osztályt — annak láttassunk, amik.
illeszkedő igények esetleges és különös formáinak és nem végső mag
nak, amellyel az igények természete magyarázható volna. A horizont
nak ez a kitágítása előfeltétele annak, hogy átgondolhassuk politikai
elköteleződésünk formáit egy olyan korban, amelyet globális kapita
lizmusnak neveztem. A társadalmi viszonyoktól elválaszthatatlan
kimozdulások mélyebbek ebben a világban, amelyben élünk, mint
a múltban voltak, így azok a kategóriák, amelyek a múltbeli társa
dalmi tapasztalatot szintetizálták, egyre elavultabbak. Újra kell gon
dolni a társadalmi igények autonómiáját, illeszkedésük logikáját és
a belőlük eredő kollektív entitások természetét. Ez a - szükségképpen
kollektív - erőfeszítés az igazi feladat, mely előttünk áll. Reméljük,
hogy felnövünk hozzá.
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12 Apfelbaum-McGuire: Models of Suggestive Influence... 32 p
13 Uo. 44. p.
14 Uo. 39. p.
15 Uo. 45. p.
16 Cesare Lombroso: L’Uomo deliquente. Part 1. eh. 5. 137. p. (2nd ed. 1877) Idézi
van Ginneken: i. m. 61-62. p.
17 Lásd Barrows: i. m. 129-130. p.
18 Lásd van Ginneken: i. m. eh. 5.
19 Van egy újabb kiadása: Gábriel Tarde: L’Opinion et la Joule. Paris 1989 Presser
Universitaires de Francé.
20 Gábriel Tarde: Les foules et les sectes criminelles. In uo. 145. p. (Minden Tardeidézet az én fordításom.)
21 Uo. 146-147. p.
22 Uo. 148. p.
23 Uo. 173. p.
24 Uo. 175. p.
25 E változásokat van Ginneken nyomán ismertetem: i. m. 217-219. p. Érdemes
kiemelni, hogy Freud hivatkozása Tarde-ra némileg igazságtalan, mert nem veszi
figyelembe nézetei fejlődését. A Tömeglélektanban ezt írja: „Tarde [a szuggesztiót]
utánzásnak nevezi, de igazat kell adnunk egy szerzőnek, aki azt mondja, az után
zás valójában ugyanúgy a szuggesztióra utal, mivel annak következménye.
(Brugeilles, 1913)” (Tömegpszichológia. 202. p.). Ez biztosan igaz a Les Lois de
l’imitation esetében, amelyre Freud utal, de sokkal kevésbé Tarde későbbi írásaira,
amelyek jóval Freud könyvének megírása előtt jelentek meg.
26 Van Ginneken: i. m. 217-219. p.
27 Tarde: Le public et la foule. In uő: L’Opinion et la foule 31 p
28 Uo. 38. p.
29 Uo. 39. p.
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30 Tarde a „rassz” kifejezést tizenkilencedik századi értelemben használja, „az angol
rassz", „a francia rassz”, „az olasz rassz” stb.
31 Tarde: Le public et la foule. 41. p.
32 Uo. 46. p.
33 Uo. 49. p.
34 Uo. 70. p.
35 Uo.
36 William McDougall: The Group Mind. Cambridge, 1920, Cambridge Umversity
Press, 23. p.
37 Uo. 25. p.
38 Uo.
39 Uo.
40 Uo.
41 Uo.

40. p.
45. p.
48. p.
49-50. p.

42 Uo. 52-53. p.
43 Uo. 54. p.
44 Uo. 87. p.
45 Freud: Tömegpszíchológia. 187. p.

46-Uo-

r

•

47 így. „Egy másik gondolat megmutatja, melyik pontjában szorul igazolásra a lenti
állítás [hogy a tömegpszichológia a legrégebbi pszichológia]. Az individuálpszichológia ugyanolyan öreg kell hogy legyen, mint a tömegpszichológia, mert már a
kezdetektől kétféle pszichológia létezett, az egyik a tömegben lévő egyének pszi
chológiája volt, a másik pedig az apáé, a főnöké, a vezéré. A tömegben levő embe
rek ugyanolyan kötöttek voltak, mint manapság, de az őshorda apja szabad volt.
[...] Ebből az következik számunkra, hogy énjében kevés libidinózus kötelek
volt, saját magán kívül senkit sem szeretett, legfeljebb akkor és annyira, ami
kor és amennyire ez az érdekeit szolgálta. Énje nem pocsékolódott a targyakra.
Uo. 232. p.
48 Uo.
49 Uo.
50 Uo.
51 Uo.

204.
214.
216.
218.

p.
p.
p.
p.

52 Uo.
53 Uo. 222. p.
54 Uo. 223. p.
55 Uo.
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56 Uo.
57 Uo.
58 Uo.
59 Uo. 225. p.
6Tarisk n B- 3 Í hpaCObSen: ^ bande PrimÍtÍVe' In u<5: U

<# «> / Aubier, 1991,

62 u T m Í d ' ( A f ’ d' (A/ ° rdltó félreértését korrigáltam - Cs. G.)
63 Uo 236
téSé‘ korri«ál'™ - Cs. G.)
P
64 Uo. 241. p.
65 Uo. 212. p.
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14 Lásd Laclau-Mouffe: i. m. 3. fejezet.
15 Ezt az érvet meggyőzően kifejti Joan Copjec: Sex and the Euthanasia of Reason
című írásában, In uő: Read My Desire. Lacan againsts the Historicists. Cambridge,
MA - London, 1995, MIT Press, 201-236. p.
16 Szeretném, ha világos volna, hogy csak a hiány egy pozitivációjáról beszélünk,
amely azért lehetséges egyáltalán, mert egy elsődlegesebb, minden szubjektivációt
megelőző hiányban van megalapozva.
17 Georges Lavau: Á quoi sert le PCF. Paris, 1981, Fayard.
18 Yves Mény - Yves Surel: Pár le peuple, pour le peuple. Le populisme et les démocratíes. Paris, 2000, Fayard, 230. p. A szerzők Nonna Mayer adataira hivatkoznak (Les
Fran^ais qui votent FN. Paris, 1999, Flammarion). Amíg 1988-ban a munkások
61 %-a szavazott Mitterand-ra az első fordulóban, és 70% a másodikban, 1997-ben
30% szavazott Le Penre a tíz évvel korábbi 18%-hoz képest.
19 Lásd Mouffe: The End of Politics and the Challenge of Right-wing Populism.
In Panizza ed.: i. m.
20 Lásd Laclau: Why do empty signifiers...
21 Freud: Tömegpszichológia. 213. p.
22 Gareth Stedman Jones: Rethinking Chartism. In uő: Languages of Class: Studies ín
English Workíng Class History 1832-1902. Cambridge, 1983, Cambridge University
Press.
23 Uo. 157. p.
24 Uo. 169. p.
25 ,A középosztályi elégedetlenségnek nem volt szükséges chartista formát öltenie.
A középosztályi vélekedések egy hányada úgy fejezte ki egyet nem értését az 1830-as
évek doktriner whig politikájával, hogy az 1840-es választásokon a konzerva
tívokra szavazott. A kormány szélsőségessége által kiváltott félelmet és nemtetszést
azonban ellensúlyozta a chartista elégedetlenség fenyegető és potenciálisan lázadó
jellege miatti aggodalom. A választók ennélfogva egy erős kormányra szavaztak,
amelyik a létező intézmények fenntartását és védelmét ígérte.” Uo. 176. p.
26 Uo. 177. p.
27Jacques Ranciére: Disagreement: Politics and Phylosophy. Minneapolis, 1999,
University of Minnesota Press, 8 -9 . p.
28 Louis Althusser: Contradiction and Overdetermination. In uő: Fór Marx. London,
1969, Penguin, 49-8 6 . p.
29 Slavoj Zizek: The Sublime Object of Ideology. London - New York, 1989, Verso,
8 9-97. p.
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30SaulKripke: U a m n g a n iN e c e ^ . Cambridge, MA, 1980, Cambridge University
31 Zizek: The Sublime... 94 -9 5 p
32 Uo. 95. p.
33 Uo. 95-96. p.
34 Uo. 97. p.
35 Paul de Mán: The Politics of Rhetoric. In Tóm Cohen - j, Hillis Miller - And
Warminski - Barbara Cohen eds,: Matéria, Evén,: Pau, í Mán a n l j e
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5. LEBEGŐJELÖLŐKÉS TÁRSADALMI HETEROGENITÁS
1 Laclau: Constructing Universality. 302 -3 0 5 p

2

faiiure is good f°r ^

^

3 Michael Kazin: The Popuüst Persvasion: An American History. Ithaca, NY - London

5a p' *könyvből
amerikaitudtam
populista
dulatarol a legtöbbet ebből a íhasznos
meg.politika
Ke™ Phillips kö
NY ei 9 6 9 T r Z t o r H kOZ° m: U A
RW élic‘m
' NeW Rochelle'
•
ngton House; Medmcmcy: American Parties and Politics in thp
Communications Age. Garden City, NY, 1975, Doubleday
4 Kazin: i. m. 251. p.
5 Uo. 192-193. p.
6 Uo. 167. p.
7 Uo. 168. p.
8 Uo. 173. p.
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9 Lásd uo. 9. fejezet.
10 Uo. 222-223. p.
11 Uo. 224. p.
12 Uo. 246. p.
13 A „mérték határtalansága” se a Nagy Logikában, se az Enciklopédiában nem szerepel,
használatát W. T. Stace javasolta (The Philosophy of Hegel. New York, 1955, Dover).
Mivel ez a kategória szigorúan szimmetrikus a minőségi és mennyiségi határtalan
nal, használata tökéletesen indokolt.
14 Hegel’s Science of Logic. Atlantic Highlands, NJ, 1993, Humanities Press
International, 372. p.
15 Warren Breckman: Marx, the Young Hegelians and the Origíns of Radical Social Theory. Cambridge, 1999, Cambridge University Press, 149-150. p.
16 Uo. 150. p.
17 Peter Stallybrass: Marx and Heterogeneity: Thinking the Lumpenproletariat. Representations, No. 31. különszám: The Margins of Identity in Nineteenth-Century
England (1990 nyár) 6 9 -95. p. (84)
18 Uo. 83. p.
19 Kari Marx: Osztályharcok Franciaországban 1848-tól 1950-ig. Budapest, 1976, Kos
suth, 63. p.
20 Idézi Stallybrass: i. m. 89. p.
21 Stallybrass egy igen sokatmondó helyet idéz A nemzetek gazdaságából. Miután
Smith a „házicselédeket” az improduktív munkát végzők közé sorolta, hozzáteszi:
„Ugyanehhez a réteghez kell számítanunk még néhány mélységesen komoly és
fontos hivatást, de néhány módfelett léha foglalkozást is: a lelkészek, jogászok, or
vosok, írók és tudósok hivatását, valamint a színészek, tréfacsinálók, zenészek,
operaénekesek, operatáncosok stb. foglalkozását. Ezek közül a legközönségeseb
bek munkájának is van bizonyos értéke, s ez pontosan a minden másfajta munkát
szabályozó elvek szerint alakul; viszont a legnemesebbek és leghasznosabbak
munkája sem hoz létre semmit, amivel vele azonos mennyiségű munkát lehetne
később létrehozni. Munkájuk már a teljesítés pillanatában úgy válik semmivé,
mint a színész előadása, a szónok beszéde, a zenész muzsikája.” Stallybrass: i. m.
A Smith-idézet A nemzetek gazdaságából származik (2. köt. Ford. Bilek Rudolf.
Budapest, 1959, Akadémiai Kiadó, 3. fejezet 372.p.).
22 Stallybrass: i. m. 88. p.
23 Amennyire tudom, Nunnak e tárgyban csak egy esszéjét fordították le angolra: The
End of Work and the „Marginal Mass” Thesis. Latin American Perspectives, No.
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110. (27/1.) January 2000, 6-32. p. Természetesen számos más esszéje létezik
spanyol nyelven, amelyekben ezt a fontos elméleti megközelítést alkalmazza
24 Uo. 11. p.
25 E gondolatmenet korábbi változatát lásd Laclau: New Reflectíons.. 9 -1 0 p
26 Frantz Fanon: The Wretched oj the Earth. New York, 1968, Grove Press 130
Idézi Stallybrass: i. m. 89. p. Mint Stallybrass igen helyesen rámutat, Fanon állás
pontja itt meglehetősen közel áll a korai Bakunyinéhoz, amennyiben mindketten
a törvényen kívüliek, bűnözők és banditák forradalmi potenciálját veszik védel
mükbe.
27 Gramsci ezért beszélt a munkásosztály „integrális államáról” és „állammá válásáról”
- és nem az államhatalom megragadásáról. Olyannyira távol állt tőle a gazdasági
harcnak mint a politikaitól idegennek a felfogása, hogy kijelentette, a hegemónia
felépítése a gyárban kezdődik. Az ellenkező kísérletre - a politikai küzdelem
regionalizálására és szigorú elválasztására a gazdaságitól - lásd ezt a helyet Slavoj
Zizeknél: „A baloldali politika második formáját - amelyet én szintén elvetek egyfajta tiszta politikának nevezhetnénk, és főként Badiouhoz és, legalábbis bizo
nyos változata, Laclauhoz és Mouffe-hoz köthető. Amit Badiou megfogalmaz (és
ide sorolhatjuk Balibart is), az tisztán emancipatorikus, és noha azt állítja magáról
hogy a marxista vonalhoz tartozik, alapjában véve világos, hogy művében nem
merül fel a politikai gazdaságtan marxista bírálatának igénye. [...] És jóllehet a
tisztán radikális politika francia jakobinus orientációja és a multikulturalista küz
delem inkább angolszász orientációja ellentétben áll egymással, egy közös azért
van bennük: eltűnik bennük a gazdaság mint a küzdelem alapvető területe” (Slavoj
Zizek - Glyn Daly: Conversations with Zizek. London, 2004, Polity, 144-145. p.).
Elég különös ilyen nyersen kijelenteni, hogy a gazdasági téren folyó küzdelmek te
rülete teljesen hiányzik Badiou műveiből (és itt meg kell jegyeznem, Badiou poli
tikája nagyon különbözik az enyémtől); mindenki tudja, hogy az Organisation politique - Badiou mozgalma - csaknem kizárólag a munkások küzdelmének
radikalizálásával foglalkozik. Honnan hát a félreértés? A választ néhány oldallal ké
sőbb kapjuk meg: „A gazdaságit nem abban a közönséges értelemben értem, hogy
na igen, tennünk kell valamit a munkásokért. Valami radikálisabbat tűzök itt ma
gam elé. Úgy gondolom, van egy központi gondolat, amelyet Lukács György és
a Frankfurti Iskola dolgozott ki, és - a nyugati marxista hagyományt illető minden
bírálatom ellenére - ma aktuálisabb, mint valaha. E gondolat szerint a gazdaság
nem egyszerűen az egyik társadalmi szféra. A politikai gazdaságtan marxista kriti
kájának - árufetisizmus és így tovább - alapvető felismerése az, hogy a gazdaság
bizonyos proto-transzcendentális társadalmi státusszal rendelkezik. [...] Itt
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megint csak nem értek egyet a posztmodem mantrával. gender, etnikai küzdelem,
gender, akármi és aztán az osztály. Az osztály nem egy ebben a sorban. Osztályon,
természetesen, antikapitalista gazdasági küzdelmet értünk” (Uo. 146-147. p.).
Aligha lehetne világosabb. A gazdaság önmagát meghatározó szféra, amely „bizo
nyos proto-transzcendentális státusszal” rendelkezik (és itt a „proto merő eufe
mizmus). Mondanom sem kell, az én meghatározásom értelmében vett heteroge
nitás itt szigorúan kizárandó. Tudjuk azonban, hogy heterogenitás nélkül nem le
hetséges antagonizmus és nem lehetséges küzdelem. Nem meglepő, hogy Zizeknek
a gazdasági jellegű emancipációs politikából ki kell zárnia nemcsak a multikul
turális küzdelmeket, hanem a munkások saját helyzetük megjavítását célzó küz
delmeit is. A gazdaságról kialakított nézete nem pusztán a küzdelem egyik vagy
másik fajtáját vitatja, hanem a „küzdelem” fogalmát tout court. Igaz, hogy a bekez
dés végén előhúzza kalapjából az „antikapitalista gazdasági küzdelem nyulacská
ját, ez azonban puszta gesztus: egyetlen példát sem tud felhozni az ilyen küzde
lemre. Nem meglepő: miután egy objektív regionális teret határozott meg az „alap
vető” antagonizmus felmerülésének szükségszerű terepeként, nem tarthatja meg
a heterogenitás fogalmát, amely meghatározásánál fogva aláássa a regionális korlá
tokat. Erre a kérdésre még visszatérek a Záró megjegyzésekben.
28 Georges Bataille: The Psychological Structure of Fascism. In Fred Botting - Scott
Wilson eds.: The Bataille Reader. Oxford, 1997, Blackwell, 122-146. p. Az oldal
számokat a szövegben adom meg.
29Jeffrey Mehlman (Revolution and Repetition: Marx/Hugo/Balzac. Berkeley, 1977,
University of Califomia Press) meggyőzően bizonyította, hogy a heterogenitás ele
me és szakítása az osztályképviselet fogalmával vezetett a dialektika totalizáló tö
rekvéseinek lebontásához. Stallybrass (i. m. 8 0 -82. p.) szerint a heterogenitásból
kiindulva Marx képes újra bevezetni egy dialektikus típusú homogenizáló moz
gást. Miközben egyetértek abban, hogy ez a homogenizáló mozgás talán nem kap
kellő súlyt Mehlmannál, úgy gondolom, helyesen állítja, hogy a heterogenitás vé
gez a dialektikus totalizációval. Bármennyire fontosak is a homogenizáló tenden
ciák, világos, hogy a heterogenitáson túljutva már olyan homogenitással lesz dol
gunk, amelyik lényegileg nem dialektikus.
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6. POPULIZMUS, KÉPVISELET ÉS DEMOKRÁCIA

1 Emest Barker: Rejlection on Government. London, 1942, Oxford University Press
Idézi Hanna Femchel Pitkin: The Concept of Representation. Berkeley - Los Angeles
- London, 1967, University of Califomia Press, 109. p.
2 Ebben es a következő bekezdésben azt a gondolatmenetet foglalom össze, amelyet
részletesebben Power and Representation című írásomban fejtettem ki. In Eman
cipation(s).
3 Pitkin: i. m.
4 Uo. 106. p.
5 Uo. 106-107. p.
6 Uo. 107. p.
7 Uo. 111. p.
8 Ezen a ponton tér el felfogásom Hardt és Negri megközelítésétől, amelyet lentebb
a Záró megjegyzésekben fogok tárgyalni.
9 Ezeket a különböző modelleket részletesen tárgyalja Mouffe: The Democratic Para
dox. London - New York, 2000, Verso, passim.
10 Lefort következő esszéjéből idézek: The Question of Democracy. In uő: Democracy
and Pohtical Theary. Cambridge, 1988, Blackwell, 9-2 0 . p. Az oldalszámokat
a szövegben adom meg.
11 The Democratic Paradox.
12 Uo. 2. p.
13 Uo. 2—3. p.
14 Uo. 95-96. p.

7. A POPULIZMUS REGÉNYE
1 Surel: Berlusconi,

leader populiste? In Olivér Ihl - Janine Chene - Eric Vial -

Ghislain Wartelot éd.: La Tentation populiste en Europe. Paris, 2003, La Découverte
113-129. p.
’
2 Hans-Georg Betz: Radical Right-Wing Populism in Western Europe. New York 1994
Palgrave Macmillen.
3 Surel: i. m. 116. p.
4 Surel: i. m. 127. p.

Üsd még Mény-Surel: Pár le peuple, pour le peuple.

5 Andreas Schedler: Anti-Political Establishment Parties. Party Politics, vol 2 (1996)
No. 3. 291-312. p.
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6 Lásd Guy Hermet: Les populismes dans le monde. Une histoire sociologique XIXe-XXe
siecle. Paris, 2001, Fayard, 181-192. p„ amely egy hasonló tétek védelmez.
7 Uo. 185-186. p.
8 Uo. 190. p.
9 William Brierley - Luca Giacometti: Italian National Identity and the Failure of
Regionalism. In Brian Jenkins - Spyros A. Sofos eds.: Nation and Identity in
Contemporary Europe. London, 1996, Routledge, 172-197. p.
10 Különösen a Bettino Craxi vezette Partito Socialista Italiano.
11 A Ligát illetően a következő írásokra támaszkodtam: Brierley-Giacometti: i. m.;
Christophe Bouillaud: La Lega Nord, ou comment ne pás reussir a étre populiste
(1989-2002). In Ihl-Chene-Vial-Wartelot éd.: i. m. 130-145. p.; Ilvo Diamanti:
La Lega. Geografia, storia e sociologia di un nuovo soggetto politico. Roma, 1995,
Donzelli; Renato Mannehimer ed.: La Lega Lombarda. Milano, 1991, Feltrinelli;
Roberto Borcio: La Padania promessa. La storia, la idea e la logica d’azzione della Lega
Nord. Milano, 1997, II Saggiatore.
12 A Gianfranco Fini vezette Alleanza Nazionale a Movimento Soziale Italiano, a má
sodik világháború végén Giorgio Almirante által alapított neofasiszta szervezet
örököse. Mára csaknem minden kapcsolatot megszakított fasiszta múltjával.
A Ligától eltérően nincsenek erős regionális kötődései: az erős, centralizált állam
mellett áll ki, mivel az megfelel a fasiszta hagyományból következő erőnek.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Brierley-Giacometti: i. m. 184. p.
Uo. 186. p.
Uo.
Bouillaud: i. m. passim.
Lásd Borcio: i. m.; Diamanti: i. m.
Bouillaud: i. m. 142-144. p.
Surel: i. m. passim.
Uo. 123. p.
Lásd Jenkins-Sofos eds.: i. m. több fejezet; Hermet: i. m. 8. fejezet.
Ez a megállapítás mindazonáltal némi pontosításra szorul. A jelentős indián népes
séggel rendelkező államokban jelentkező nativizmus bizonyos pillanatokban közel
járt az etnikai populizmushoz.

23 Lásd Hermet: i. m. 253-254. p.
24 Uo. 255. p.
25 Uo. 268. p.
26 Lásd Sofos: Culture, Politics and Identity in Former Yugoslavia. In Jenkins-Sofos
eds.: i. m. 251-282. p.
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27 „A rendszer támogatta a szerb ortodox rítusok újjáélesztését, például szerbek és
montenegróiak tömeges keresztelkedését Rigómezőn vagy Lazar fejedelem állító
lagos maradványainak körülhordozását egy sor szent helyen és kolostorban útban
Rigómező felé, ahol ismét földbe tették. A vereséget szenvedett fejedelem visszaté
rése arra a helyre, ahol a szerbek vereséget szenvedtek a törököktől, és ahol az éle
tét vesztette, a kör bezárulásának, egy »új kezdetnek« a benyomását keltette
Mindkét rítus a szerb nemzet azon akaratának szimbolikus megerősítése volt, hogy
helyreállítsa és visszaperelje méltóságát” (Uo. 279. p. 35 jegyzet).
28 Uo. 268-269. p.
29 Jürgen Habermas: The Inclusion oj the Other. Studies in Political Theory. Cambridge
MA, 1998, MIT Press, 225. p.

8. A „NÉP" KONSTRUÁLÁSÁNAK AKADÁLYAI ÉS KORLÁTAI
1 A huszadik századi amerikai poopulizmus irodalma jóformán kimeríthetetlen, és
ideológiai eltérések okozta gyakori értelmezési eltolódások jellemzik. A kérdés jó
összefoglalását lásd Canovan: Populism. 46 -5 1 . p. A korszakról kialakított saját ol
vasatomat különösen befolyásolták a következő munkák: Lawrence Goodwyn:
Democratic Promise: The Populist Movement in America. New York, 1976, Oxford
University Press; Kazin: The Populist Persuasion. Hivatkozásaimat erre a két műre
a továbbiakban zárójelben fogom megadni a szövegben.
2 A dokumentumot közli John D. Hicks: The Populist Revolt. A History ofthe Farmers’
Alliance and the People’ Party. Lincoln, University of Nebraska Press, 1961
435-439. p.
3 Lásd Paul Dumont The Origins of Kemalist Ideology. In Jacob M. Landau ed.:
Atatürk and the Modernization of Turkey. Boulder, CO, 1984, Westview Press
21-44. p.
4 Uo. 31. p.
5 Idézve uo. 32. p.
6 Idézve uo. 33. p.
7 Uo. 34. p.
8 Idézve uo. 29. p.
9 Uo. 36. p.
10

Erről az álláspontról, továbbá a tárggyal kapcsolatos irodalomról lásd Dietrich
Jung - Wolfango Piccoli: Turkey at the Crossroads: Ottoman Legacies and a Greater
Middle East. London - New York, 2001, Zed Books.
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11 Lásd uo. 44. p.
12 Lásd aerif A. Mardin: Ideology and Religion in the Turkish Revolution. Internation
al Journal of Middle East Studies, vol. 2 (2009) No. 3. 197—211. p.
13 Idézi Jung-Piccoli: i. m. 79 -8 0 . p.
14 Uo. 79. p. A szerzők Sayari következő művét idézik: Political Patronage in Turkey.
In. E. Gellner - J. Waterbury eds.: Patrons and Clients in Mediterranean Societies.
London, 1977, Duckworth, 103-114. p.
15 Lásd Eric J. Zurcher: Turkey: A Modern History. London - New York, 1997, I. B.
Tauris, 231. p.
16 A peronista beszédmódról lásd Silvia Sigal - Eliseo Verőn: Perón o muerte. Losfundamentos discursivos delfenómeno peronista. Buenos Aires, 1985, Legasa. Lásd még
G. H. Castagnola: Body of Evidence: Juan Domingo Perón’s Discourse during His
Political Exile (1955-1972). PhD-disszertáció. Department of Government,
University of Essex, 2000. október.
17 Castagnola: i. m. 63. p.
18 Uo. 79. p.
19 Uo. 138-139. p.
20 Canovan: Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy. Political
Studies, Vol. 47 (1999) 2 -1 6 . p.
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