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Subiectul non-universal şi redemocratizarea stângii. In
memoriam Ernesto Laclau
(Non-universal subject and the re-democratization of the left.
In memoriam Ernesto Laclau)
Emanuel COPILAŞ
Abstract. The intellectual Left was for too long animated about the prospect of
social transformation entailed by an unique category: the producers separated
from the means of production or, simply, the ‘working class’, alone or within an
alliance with other people with precarious economic positions. This idyllic
image distorted reality as much as it tried to create it. The emancipatory subject
was and never will be monolithical, at least if it wants to count. And
emancipation too cannot be so profound and radical as others previously
envisaged it. This is because the social is and never will be completely
transparent to itself. Consequently, political representation is inherent to social
organization: phantasies about abolishing the political equate with abolishing
the social itself. The enduring intellectual legacy of Ernesto Laclau may very
well be one of the strongest proofs in this regard.
Keywords: articulation, discourse, hegemony, signifier, signified.

Ca orice ideologie politică de
impact, stânga secolului trecut a cunoscut un uriaş proces de diversificare. Tendinţa s-a manifestat încă
din secolul XIX, când socialismul
utopic, marxismul, social-democraţia, anarhismul sau narodnicismul (populismul rus) au pretins,
fiecare, acces privilegiat la emanciparea socială. A cui emancipare? Ne
putem întreba, în cheie postmodernă. A proletariatului înţeles drept
categorie socială cu potenţial
generic, afirmau marxiştii şi social-
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democraţii. A ţăranilor ruşi, care ar
fi putut evita abuzurile din Europa şi
din colonii ale capitalismului pentru
a institui în schimb o democraţia
rurală bazată pe comune săteşti,
extrapolată la scară întregii Rusii
post-ţariste – sugera Alexander
Herzen, nume central al populismului rus1. A tuturor, exploataţi şi
exploatatori deopotrivă, argumentau
anarhiştii: inversarea dominaţiei
istorice a proletariatului asupra
burgheziei sau a ţăranilor asupra
ţarismului nu ar fi condus la o
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autentică emancipare, ci la noi
forme de despotism.
Secolul XX a continuat şi extins
aceste preocupări intelectual-politice. Revoluţia bolşevică a reluat, pe
coordonate simplificate şi schematizate, cu mult diferite de cele avansate de Marx, preocuparea pentru
edificarea unei clase sociale universalizabile, proletariatul, aptă de a
opera trecerea înspre o lume postcapitalistă. S-au dezvoltat apoi, cu
timpul, diferite şcoli de gândire,
inspirate de opera lui Antonio
Gramsci (Şcoala de la Frankfurt)
sau de redescoperirea în sens
marxist a lui Hegel (Şcoala de la
Budapesta). Dar, exceptând socialdemocraţia deja instituţionalizată
politic şi minusculele curente anarhiste, tentaţia unui subiect universal
care să eludeze presiunile structuralsimbolice ale reificării şi să preia
frâiele istoriei, înţeleasă de Hegel ca
„tribunal al lumii” – a rămas2.
În acest punct intervine importanţa capitală a operei lui Ernesto
Laclau. Reluând anumite teme centrale ale operei gramsciene şi poziţionându-se în dezacord cu enunţul
postmodern referitor la „moartea
subiectului”, Laclau denunţă puternicul mit al universalismului recuperat de către teoria socială în general pe filiera teologică a reîncarnării lui Isus3. Utilizând o lectură
discutabilă a Spiritului hegelian ca
universalitate esenţialistă – există
„citiri” mai inspirate în sensul de
mai puţin teziste, una dintre ele fiind
aceea a lui Terry Pinkard4 – Laclau
susţine că proiectul raţional-ilumi-

nist al universalităţii este impropriu
pentru a înţelege şi pentru a acţiona
asupra lumii contemporane. Subiectul a devenit iremediabil plural.

Particularitate, articulare,
discurs, hegemonie
Numai că fragmentarea democratică subiectului teoretizată de
Laclau datorează la rândul ei, aşa
cum vom vedea, foarte mult proiectului Luminilor. Până atunci, să
trecem în revistă câteva concepte
fundamentale ale autorului argentinian, începând cu acela de particularitate. Pandantul său dialectic este
desigur universalitatea. Când Laclau
condamnă pretenţiile contestatare
ale unui subiect privilegiat („clasa
muncitoare”, de exemplu), nu o face
pentru a dizolva definitiv universalitatea, ci pentru a demonstra impecabil că nu există, fiind doar o
mască retorică pentru interesele unei
categorii sociale particulare (intelectuali, femei, muncitori, ţărani, minorităţi, aborigeni, LGBTQ) – dar că
în absenţa ei, democraţia însăşi este
imposibilă. Asta deoarece dacă o
dizolvăm ca instanţă abstractă, suntem dezarmaţi discursiv în faţa unor
grupuri extremiste de coloratură
fascistă, de exemplu, care vor solicita la rândul lor să le fie recunoscute şi îndeplinite propriile cerinţe.
În aceasta rezidă capcana postmodernă pe care Laclau o evită cu
măiestrie. Mai mult, particularismul
autoreferenţial se subminează singur
dacă îşi refuză aspiraţia spre universalitate deoarece relaţiile dintre dife-
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ritele grupuri sociale se constituie
efectiv pe raporturi antagonice,
având în subsidiar relaţii de putere:
dacă nu ar fi aşa, identitatea fiecărei
particularităţi ar fi dată de interacţiunea cu celelalte, toate coexistând
armonios într-o totalitate coerentă,
fapt evident imposibil5. În cuvintele
autorului,
Universalul este incomensurabil cu
particularul, dar nu poate, cu toate
acestea, exista fără ultimul. Cum
este posibilă această relaţie? Răspunsul meu este că acest paradox nu
poate fi rezolvat, dar că non-soluţionarea sa este însăşi precondiţia existenţei democraţiei. Soluţionarea
paradoxului ar implica găsirea unui
corp particular, care ar fi adevăratul
corp al universalului. Dar în acest
caz, universalul îşi va fi găsit locaţia
necesară şi democraţia ar fi imposibilă. Dacă democraţia este posibilă, este deoarece universalul nu
are un corp şi un conţinut necesar;
diferite grupuri, în schimb, concurează între ele pentru a oferi temporar particularismelor lor o funcţie
de reprezentare universală6.

Democraţia ca loc gol şi imposibil de umplut: ideea a fost discutată pertinent şi de Claude Lefort,
pentru care „este mai bine să lupţi
pentru a rezista iluziei unei puteri ce
ar coincide într-adevăr cu poziţia
care îi este destinată şi pe care ar
încerca să o ocupe, la fel şi iluziei
unităţii ce ar deveni sensibilă, reală
şi ar dizolva în ea toate diferenţele”7. Leszek Kołakowski notează
la rândul său că „ideea de fraternitate umană este dezastruoasă ca
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program politic, dar indispensabilă
ca jalon de orientare”8.
Fiecare particularitate se articulează pe sine în raport cu celelalte.
Altfel spus, se decupează din întregul social şi avansează revendicări
politice specifice9. Invers, particularităţile pot fi articulate partizan şi de
către alte particularităţi, până la a
ajunge să îşi cristalizeze propriile
identităţi politice. Mai departe,
particularităţile aspiră la, sau, în
cazul în care sunt deja închegate –
dezvoltă propriul discurs. Laclau şi
Mouffe înţeleg prin discurs o tradiţie de interpretare având consecinţe atât simbolice, cât şi materiale.
Autorii plasează discursul în continuarea articulării: „numim articulare
orice practică stabilind o relaţie între
elemente astfel încât identitatea lor
ste modificată ca rezultat al practicilor articulatorii. Totalitatea structurată rezultând din practica articulatorie o numim discurs”10. Sau,
altfel formulat, discursul reprezintă
un „sistem în care semnificatul
central, semnificatul original sau
transcedental, nu este niciodată prezent în afara unui sistem de diferenţe. Absenţa semnificatului transcendental extinde infinit domeniul şi
jocul reprezentării”11. Pentru a înţelege vocabularul kantian utilizat în
acest paragraf, trebuie să începem
cu termenul semnificat. Semnificatul îşi datorează condiţia unui
semnificant, unui depozitar de sens
cu rezonanţă intelectuală şi practică
majoră care operează în interiorul
unui discurs. În discursul neoliberal,
de exemplu, astfel de semnificanţi
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ar fi „piaţa liberă” „cererea”,
„drepturile omului”. În discursul
marxist contemporan, ca şi în
defunctul discurs marxist-leninist,
întâlnim, printre alţii, următorii
semnificanţi: „proletariat”, „producător (oferta contrapusă cererii din
discursul neoliberal), „imperialism”
sau „exploatare”. Aceşti semnificanţi transferă propriile semantici
utilizatorilor, adepţilor unui tip sau
altul de discurs, fiind la rândul lor
consolidaţi sau erodaţi de-a lungul
utilizării. Dar conceptele, semnificanţii mai sus menţionaţi antrenează
o anumită poziţionare faţă de şi
acţionare aupra realităţii sociale superioră utilizatorilor (indivizi şi/sau
grupuri) semnificaţi. Aici apare
foarte clar inspiraţia hegeliană a demersului lui Laclau: conceptul
(emancipator şi progresist) înseamnă libertate, iar socialul echivalează cu negativul în măsura în care
nu i se supune12. Sigur, această
obedienţă nu poate fi niciodată
integrală deoarece elementul concret
nu poate înocui propriul gen, iar în
cazul în care îl înlocuieşte, îl
transformă: ideea de stat al lui
Hegel nu corespunde vreunui stat
real, ci mai degrabă unei comunităţi
religioase; împlinindu-se, devine cu
totul altceva. Revenind la influenţa
kantiană asupra semnificanţilor lui
Laclau, putem spune că aceştia sunt
oarecum asimilabili categoriile
apriorice, transcendentale, care fac
posibilă şi organizează în acelaşi
timp cunoaşterea. Semnificatul „nu
este niciodată prezent în afara unui
sistem de diferenţe”, putem citi mai

sus. Laclau face referire aici la
„logica echivalenţei”: există un
„noi” propriu unui tip de discurs şi
care nu poate fi înţeles decât prin
diferenţierea faţă de un „ceilalţi”
mai mult sau mai puţin imaginar,
prin raportarea deci la o alteritate
discursiv construită. „Noi”, cei care
muncim, suntem demni, moderaţi,
avem conştiinţa adevăratelor valori
europene, înţelegem suferinţele şi
sacrificiile ca demers necesar edificării unei societăţi cât mai autentice etc., versus „ceilalţi”, leneşii,
cerşetorii, paraziţii, asistaţii sociali,
„mahalaua ineptă”, aşa cum plastic
i-a catalogat fostul ministru de
externe Theodor Baconschi pe protestatarii din 2012, „gloata agresivă”
etc. Discursul neoliberal (românesc,
în acest caz), creează astfel o logică
a echivalenţei proiectând vehement
în spaţiul social proprii semnificanţi.
Fiecare discurs conţine însă şi un
„punct nodal”, un semnificant major
care subîntinde înţelesul unei „reţele
de semnificaţii”, formate din semnificanţi de importanţă secundară.
Asta deoarece fiecare discurs caută
să domine „câmpul discursivităţii”
pentru a îşi impune propria semantică privilegiată13. Vorbim, în cazul
discursului neoliberal, despre „reformă” sau „tranziţie”, respectiv
despre „revoluţie” în cazul discursului marxist şi marxist-leninist (în
opinia mea, considerabil diferite). În
măsura în care reuşeşte să impună o
anumită formă de dominaţie asupra
„câmpului discursiv”, particularitatea, adică discursul, se transformă
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în hegemonie. „Hegemonia este,
foarte simplu, un tip de relaţie politică, o formă, dacă doriţi, a politicii,
dar nu o locaţie determinabilă în
interiorul unei topografii a socialului”14. Deci,
Dacă hegemonia este un tip de relaţie politică şi nu un concept topografic, este clar că nu poate fi concepută nici ca o iradiere de efecte
dintr-un punct privilegiat. În acest
sens, putem spune că hegemonia
este metonimică: efectele sale provin întotdeauna dintr-un surplus de
semnificaţie care rezultă dintr-o
operaţie de re-localizare (displacement). (De exemplu, un sindicat
sau o organizaţie religioasă pot
obţine funcţii într-o comunitate care
depăşesc practicile tradiţionale desemnate lor, şi care sunt combătute
şi contracarate de diferite forţe15.

Un discurs hegemonic reprezintă
deci o particularitate care reuşeşte
cu succes să mimeze universalitatea,
transformându-şi reţeaua de semnificanţi într-un loc comun, în bun
simţ, unde interesele private din
spatele unor enunţuri sunt foarte
eficient camuflate prin apeluri la
universalitate, la un iluzoriu bine
public. În măsura în care enunţurile
sale sunt acceptate de un cadru
social amplu, mult mai larg decât
categoria socială care articulează
respectivul discurs, acesta poate fi
catalogat drept hegemonic. Eficienţa
hegemoniei este dată, aşa cum
menţionează Laclau, tocmai de
absenţa punctului semantic privilegiat, diseminat atât de bine într-o
universalitate imaginată încât ajunge

110

să infuzeze profund categorii sociale
şi discursuri aferente diverse şi să se
prezinte, repet, ca enunţ(uri) general(e) de bun simţ. Sau, aşa cum
afirmă Keyser Söze, interpretat magistral de Kevin Spacey în thriller-ul
The Usual Suspects: „avantajul contemporan al diavolului este dat de
faptul că lumea nu mai crede în el”
(citat din memorie). Distanţa dintre
hegemonia lui Laclau şi hegemonia
lui Gramsci rezidă tocmai în acest
punct: pentru ultimul, locul hegemoniei poate fi identificat prin intermediul burgheziei a cărei dominaţie
este nu numai structurală (economică), ci şi suprastructurală (intelectuală), hegemonia fiind deci
constituită pe terenul claselor, a
particularităţilor „tari” şi, în cazul
proletariatului, privilegiate, deoarece ar urma să opună cu succes
hegemoniei burgheze, capitaliste,
propria hegemonie16.
Hegemonia este deci „universalitate contaminată de particularitate”
având la bază inegalităţi de putere şi
jocuri interpretative aflate în competiţie pentru revendicarea universalului17. Diacronic vorbind, diferitele
epoci istorice sunt martorele unor
hegemonii aferente sau, aşa cum
afirmau Marx şi Engels în Ideologia
germană,
Ideile clasei dominante sunt în
fiecare epocă ideile dominante, ceea
ce înseamnă că clasa care este forţa
materială dominantă a societăţii este
totodată şi forţa ei spirituală dominantă. Clasa care dispune de mijloacele de producţie materială
dispune prin aceasta şi de mijloacele
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de producţie spirituală, aşa încât,
datorită acestui fapt, îi sunt în
general subordonate totodată ideile
acelora cărora le lipsesc mijloacele
de producţie spirituală. Ideile dominante nu sunt altceva decât expresia
ideală a relaţiilor materiale dominante, cu alte cuvinte relaţiile materiale dominante exprimate dub formă de idei; ele sunt deci expresia
relaţiilor care fac ca o anumită clasă
să fie dominantă, sunt deci ideile
dominării ei18.

Dacă hegemonia este inexorabilă, mai este democraţia posibilă?
Şi dacă răspunsul este da, cum?

Imposibilă şi indispensabilă:
paradoxul „democraţiei radicale”
Democraţia, în sensul socialdemocrat, redistributiv, al termenului, parţial şi în sens liberal,
plural, (Laclau insistă asupra necesităţii recunoaşterii drepturilor individuale ca precondiţie fundamentală
a oricărei democraţii care îşi merită
numele19) – implică o formă de
emancipare. Autorul argentinian
enumeră şi analizează o serie de
caracteristici ale emanciparii, plasându-le în ceea ce numeşte „viziunea hegelian-marxistă a istoriei”20:
dihotomia (diferenţa insurmontabilă
dintre subiectul emancipator li
ordinea socială existentă), holismul
(emanciparea afectează direct toate
aspectele vieţii sociale), transparenţa (odată alienarea teoretizată de
Marx fiind abolită, reprezentarea
politică şi însăşi puterea nu mai este

posibilă, deoarece socialul există
acum exclusiv în-şi-pentru-sine,
pentru a folosi expresia hegeliană,
iar distincţia subiect-obiect dispare),
pre-existenţa subiectului emancipator în raport cu emanciparea, înţeleasă aici ca semnificat, nu ca
semnificant care îi conferă subiectului emancipator identitatea specifică, nivelul radical, grass-root, la
care emanciparea trebuie să se producă pentru a fi efectivă şi, în
sfârşit, raţionalismul: momentul final (pseudo) hegelian (Hegel nu l-a
prezis însă niciodată, având ororare
de anticiparea viitorului21), al
coincidenţei dintre real şi raţional în
care transparenţa devine totală şi
reprezentare nu mai este posibilă; o
adevărată teologie seculară. Pentru
Laclau, genul acesta de emancipare
radicală nu este pur şi simplu
posibil22.
O parte din motive le-am enumerat mai sus. Democraţia radicală
nu se poate baza în ultimă instanţă
decât pe emancipări imperfecte, dar
tocmai prin aceasta posibile. În
cadrul său, discursul social-democrat reprezintă o verigă în cadrul
unei serii mult mai largi (am enumerat-o mai sus, nu neapărat în
această ordine: intelectuali, femei,
muncitori, ţărani, minorităţi, aborigeni, LGBTQ), nefiind nici măcar
veriga principală. Condiţia esenţială
a democraţiei radicale este aceea că
nicio particularitate nu încearcă să îi
impună celeilalte propriul discurs,
alterând astfel prin imixtiuni gehemonice proiectul
emancipator.
Democraţia radicală, Laclau o recu-
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noaşte primul, este deci imposibilă.
Şi tocmai de aceea necesară, pentru
că este singurul factor care poate
concura cu succes hegemonia neoliberală printr-o alternativă hegemonică alcătuită din suma proporţională a discursurilor contestatare,
nu din dominarea celorlalte de către
un anumit tip de discurs23.
Laclau pretinde că democraţia
radicală depăşeşte teoretizările unor
liberali de inspiraţie socială ca
Jürgen Habermas sau John Rawls.
Aceştia, în opinia sa, înceracă să
recupereze proiectul iluminist-raţionalist al universalităţii într-o variantă „slabă”, dialogică, o iniţiativă
condamnată să eşueze deoarece, din
nou, încearcă să substituie universalităţii un discurs particular, eurocentric. Astfel, primul propune „democraţia deliberativă” ca posibilă
democraţie globală, în care părţile,
utilizând „pragmatica universală”,
rădăcinile semantice pre-lingvstice
comune limbajelor de mare circulaţie şi nu numai şi care ar schiţa un
plauzibil limbaj global – să îşi negocieze interesele, fie şi pornind de pe
poziţii inegale, asta deoarece orice
şansă de ajungere la un acord, oricât
de vag, nu este identificabilă decât
în cadrul deliberării24. Democraţia
deliberativă habermasiană este numită uneori întocmai ca la Laclau,
democraţie radicală25. John Rawls,
pe de altă parte, consideră că „justiţia ca echitate”, atât la nivel social
local, cât şi la nivel internaţional,
poate fi abordată prin intermediul
„vălului ignoranţei” sau a „poziţiei
originale”, unde părţile (particulari-
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tăţile) ar negocia într-un cadru
foarte abstract în care se presupune
că nu ar cunoaşte absolut nimic una
despre cealaltă (interese, vârstă, sex,
opinii politice, etnie, naţionalitate,
rasă, inteligenţă, putere, ş.a.m.d.).
Genul acesta de negociere este
necesar deoarece „condiţiile pentru
un acord echitabil între persoane
libere şi egale asupra primelor
principii ale justiţiei pentru acea
structură (socială, n,m.) trebuie să
elimine avantajele de negociere care
apar inevitabil de-a lungul timpului
în orice societate ca rezultat al
tendinţelor cumulative sociale şi
istorice”26. Întocmai ca proiectul
democraţiei radicale al lui Laclau,
„poziţia originală” rawlsiană (expresia a fost utilizată în ediţia clasică
din 1971 a lucrării A Theory of
Justice) este imposibilă, dar necesară sub forma idealului care ghidează practica politică.
Şi totuşi, este democraţia radicală atât de diferită de ceea ce
propun Habermas şi Rawls? Prin
faptul că porneşte de la ceea ce
desparte particularităţiile, nu ceea ce
le uneşte, ca la ceilalţi doi autori,
care sfârşesc inevitabil, pentru
Laclau, în capcana hegemoniei
eurocentriste – da. Pe de altă parte,
tensiunea dintre local şi universal,
dintre privat şi public a fost identificată şi acceptată în însăşi miezul
filosofiei iluministe. Jean Jacques
Rousseau sublinia contradicţia funcţională dintre universalitatea drepturilor omului şi particularitatea care
le face posibile, şi anume calitatea
de a fi cetăţean a unui anumit stat27.
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Drepturi „burgheze”, desigur, dar
ştim deja de la Laclau că nicio
universalitate nu poate exista decât
ca particularitate: încercarea de a
aboli această distanţă/distincţie periclitează însăşi democraţia. Socială,
politică, economică, culturală sau
cum vrem să o mai catalogăm.
Hegel, la rândul său, afirma aproximativ acelaşi lucru în Principiile
filosofiei dreptului, referindu-se la
dialectica dintre cetăţean şi stat:
cei mai mulţi văd în plata impozitelor o lezare a particularităţii lor,
ceva îndreptat împotriva lor, împotriva scopului pe care-l urmăresc:
dar oricât de adevărat pare lucrul
acesta, totuşi particularitatea scopului nu poate fi satisfăcută fără
universal, şi o ţară în care nu s-ar
plăti impozite nu s-ar distinge nici
prin prosperitatea particularului. Tot
astfel s-ar putea părea ă universalitatea ar sta mai bine dacă ar
absorbi în sine puterile particularităţii, aşa cum este înfăţişat, de
exemplu, în statul platonic; dar şi
aceasta este iarăşi numai aparenţă,
întrucât ambele elemente fiinţează
numai unul prin altul, şi se prefac
unul în celălalt28.

Contribuţia majoră a lui Laclau
la teoria socială a fost aceea a redemocratizării stângii în a doua
jumătate a secolului trecut. Subiectul nu poate fi decât plural, revoluţia
imposibilă, iar democraţia radicală
indispensabilă ca ideal politic. Este
tocmai ce i-a fost reproşat dinspre
discursul tezist contemporan al lui
Slavoj Žižek: faptul că nu gândeşte
o alternativă radicală la discursul

neoliberal dominant. Emanciparea
propusă de Laclau se face în interiorul, nu împotriva acestui discurs.
Pertinenţa sa intelectuală plăteşte un
preţ politic pe care Žižek nu este
dispus să îl accepte. În ciuda unui
discurs radical în aparenţă, Laclau,
prin relativismul inerent democraţiei
radicale, cade în capcana postmodernă pe care se străduise atât de
convingător să o evite. Pe urmele lui
Gramsci, structura (economia) nu
mai ocupă locul central în ecuaţia
emancipatoare. La fel, conceptul de
clasă este atacat ca abstracţie tezistă,
iar ponderea sa este egalizată în
raport cu celelalte categorii sociale
contestatare. Pe cale de consecinţă,
proiectul lui Laclau pierde lupta cu
capitalismul chiar înainte de a fi
început-o şi este astfel iremediabil
postmodern. Scrie Žižek:
politica postmodernă actuală a subiectivităţilor multiple nu este politică îndeajuns, în măsura în care
presupune tacit un cadru „naturalizat”, non-tematizat al relaţiilor
economice. Împotriva teorie politice
postmoderne care tinde să tot mai
mult să interzică referinţa la capitalism ca „esenţialistă”, ar trebuie să
arătăm că totalitatea capitalului şi
contingenţa plurală a luptelor politice postmoderne nu sunt deloc
opuse, ci capitalul „limitează” oarecum deriva liberă a deplasărilor
hegemonice – mai bine spus, capitalismul actual furnizează terenul şi
fundalul însuşi al apariţiei subiectivităţilor politice deplasate-dispersate-contingente-ironice-etc. Nu a
fost Deleuze cel care, într-un fel, a
arătat acest lucru atunci când a
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accentuat felul în care capitalismul
este o forţă de „deteritorializare”? Şi
nu urma el, în acest fel, vechea teză
a lui Marx despre cum, în capitalism, „tot ceea ce este solid se
topeşte în aer”?29

Democraţia radicală ar fi deci o
abdicare de la poziţiile marxiste originare anti-capitaliste. Laclau răspunde într-un paragraf care merită
citat integral:
Žižek crede că gradul de globalitate
şi universalitate a unei lupte depinde
de locul ocupat în interiorul structurii sociale: anumite lupte, concepute drept „lupte de clasă” – în
special cele ale muncitorilor – ar fi
în mod spontan mult mai „universale” în efectele lor, deoarece au
loc la „rădăcina” sistemului capitalist; în timp ce alte lupte, mai
„culturale” în scopurile lor – cum
sunt cele multiculturaliste –, ar fi
mai înclinate spre particularism şi,
astfel, mult mai uşor de integrat în
sistemul actual de dominaţie. Din
punctul meu de vedere, aceasta este
o distincţie falsă. Nu există nicio
luptă care să aibă înscrisă în ea
garanţia de a fi locus-ul privilegiat

al efectelor politice universaliste. În
prezenţa unor circumstanţe convenabile, cererile muncitorilor – salarii
mai mari, timp de muncă redus,
condiţii îmbunătăţite la locul de
muncă etc. – pot fi la fel de bine
integrate în cadrul sistemului ca şi
cele ale oricărui alt grup. În mod
convers, dată fiind globalizarea
capitalismului, ar putea avea loc
dislocări aflate la baza mişcărilor
anti-sistemice, care sunt conduse de
grupuri ce nu fac parte în mod direct
din relaţiile capitaliste de producţie.
În timp ce, pentru Žižek, distincţia
dintre „luptă de clasă” şi ceea ce el
numeşte „postmodernism” este
fundamentală, eu încerc să o
estompez30.

Iată cum, folosind vechea şi
deloc perimata formulă dialectică
hegeliană, Laclau reuşeşte să suprime, încorporeze şi totodată să
depăşească postmodernismul, una
dintre sperietorile intelectuale ale
stângii actuale, în propria teoretizare. Teoria socială a pierdut recent
în Ernesto Laclau unul dintre cei
mai importanţi exponenţi contemporani ai post-marxismului.
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