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Abstract. This article will analyze one of the most important political
phenomenon of the beginning of the XXI Century, which is, in our opinion,
the resurgence of the populist politics. For many years the populist
leaders and politics were considerated phenomenon or processes
specifically only to authoritarian countries or developing countries (more
often the ones in Latin America). In the last decade the populism and
populist leaders appeared also in Europe. We’ll start by trying to define
what is the populism, which are its origins and which are his main
characteristics, then we’ll analyze some cases from Europe in order to see
if the theoretical model can be applied to them. In the last part of our study
we’ll have a discussion about the meaning and the characteristics of a
new form of populism which is often call neo-populism, a form which is
considered more appropriate to define the new types of populism in the
actual economic and social crisis.
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Mult timp populismul a fost o categorie de analizã utilizatã pentru a ilustra
realitãþi din spaþiile în curs de dezvoltare, mai ales cele din America Latinã sau
Africa, þãrile europene fiind considerate prea evoluate din punct de vedere poli-
tic ºi, ca atare, dificil de atras de acest miraj. În ultimul deceniu însã, practici
populiste încep sã aparã tot mai mult la nivelul partidelor ºi liderilor europeni,
majoritatea fiind atinºi de acest „virus“, ceea ce face ca mulþi cercetãtori sã con-
sidere populismul una dintre trãsãturile importante ale politicii europene actuale.
Acest studiu îºi propune sã prezinte o serie de evoluþii recente ale partidelor

ºi liderilor politici europeni care se încadreazã în aceastã tendinþã populistã. Vom
începe prin a prezenta câteva consideraþii teoretice asupra populismului, pentru
ca apoi sã vedem care sunt trãsãturile discursului populist ºi cum este prezent
acesta în spaþiul politic ºi public european. Nu avem pretenþia unui studiu exha-
ustiv asupra populismului european deoarece spaþiul nu ne permite acest lucru;
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vom încerca sã surprindem acele trãsãturi comune ºi acele exemple ilustrative
pentru aserþiunea potrivit cãreia populismul este o prezenþã tot mai importantã ºi
constantã în spaþiul public european.
O precizare importantã pe care trebuie sã o facem înainte de a intra în studiul

propriu-zis al fenomenului este aceea cã pe parcursul acestei cercetãri nu ne-am
propus sã realizãm judecãþi morale sau o criticã a populismului. ªtim cã de cele
mai multe ori acest concept are o conotaþie peiorativã ºi este folosit ca o anatemã
sau ca o insultã la adresa inamicului politic, de aceea vom utiliza acest concept
fãrã nicio încãrcãturã moralã sau vreo judecatã de valoare.
Încã de la începutul cercetãrii ne-am lovit de o dificultate majorã, aceea lega-

tã de definirea ºi explicarea acestui concept, întrucât nu existã încã un consens
asupra a ceea ce semnificã în mod real acest termen ºi, deºi existã un numãr im-
portant de lucrãri care trateazã aceastã temã, el nu a fost pânã astãzi subiectul
unei analize teoretice riguroase (aºa cum au fost celelalte isme, precum feuda-
lism, capitalism, liberalism, socialism etc.)1. Populismul este unul dintre acele con-
cepte (altul este democraþia), frecvent utilizate în studiul politicii, care au înþele-
suri diferite în funcþie de context sau de autor2. Toþi specialiºtii recunosc dificul-
tatea, dacã nu imposibilitatea de a gãsi o definiþie capabilã sã acopere aspectele
comune pe care le au niºte manifestãri extrem de diverse în timp ºi spaþiu3. În
acelaºi timp, tocmai aceastã posibilitate de a defini realitãþi diferite, de multe ori
chiar contradictorii, a fãcut ca termenul populism sã fie utilizat intens ºi sã se bu-
cure de popularitate în rândul cercetãtorilor.
Populismul prezintã caracteristica de a se putea aplica unor situaþii variate

sau hibride, apãrând astfel îndoiala în ceea ce priveºte posibilitatea de definire4.
Se confirmã astfel afirmaþia lui Isaiah Berlin conform cãreia populismul suferea
de complexul Cenuºãresei: avem acest pantof de forma populismului, dar niciun
picior pe care sã vinã5. Unii autori afirmã chiar cã el este un concept gol de înþe-
lesuri ºi de utilitate6.
Miºcãrile populiste pot aparþine unui spectru politic divers, atât de dreapta cât

ºi de stânga, pot fi conservatoare sau progresiste sau ambele în acelaºi timp, pot
pãstra sau reforma, uneori chiar revoluþiona societatea, pot sã îºi aibã originea
atât în mediul urban cât ºi în cel rural. Ca atare, aceste miºcãri denumite generic
„populiste“, nu au un caracter de clasã specific, deoarece sunt multiclasiale, cu
un grad de organizare scãzut ºi doresc promovarea unor schimbãri sociale orien-
tate într-o direcþie anume7.
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Numai un concept atât de vag ºi de indefinit ca populismul ne poate da posi-
bilitatea de a percepe ºi analiza transformãrile politice radicale care au loc în
actualitate în multe locuri din lume. Mai mult decât orice alt concept de uz frec-
vent în prezent, populismul surprinde tipul de încercãri prin care trece astãzi de-
mocraþia8.
Singurul punct de acord în ceea ce priveºte termenul populist este acela cã el

îºi are originea etimologicã în populus, ca atare el se aplicã acelor miºcãri, regi-
muri, lideri sau stiluri de conducere care pretind o anumitã afinitate cu poporul9.
Un studiu complex al acestui fenomen, care cuprinde o serie de definiþii, cau-

zele apariþiei acestui fenomen, precum ºi caracteristicile sale, am realizat ante-
rior ºi nu vom reveni asupra sa10. Vom utiliza în acest studiu ca instrument de
lucru definiþia pe care o dãdeam populismului în cercetarea menþionatã anterior
ºi care încearcã, în opinia noastrã, sã grupeze majoritatea elementelor sau defini-
þiilor existente: o miºcare politicã eterogenã, fãrã o bazã socialã bine definitã,
caracterizatã de existenþa unui lider mai mult sau mai puþin carismatic, care în-
cearcã sã realizeze un contact direct cu masele prin aplicarea unui stil special
de a face politicã în care se combinã apelul la popor ca întreg cu critica ºi res-
pingerea establishment-ului politic existent ºi cu promisiunea rezolvãrii unor
probleme diverse, în special a celor sociale. Altfel formulat, în populism liderul
apeleazã la popor contra sistemului politic existent pentru realizarea unui pro-
iect utopic11.
Deºi în general apariþia populismului a fost asociatã unor perioade de crizã,

de intensã mobilizare socialã ºi politicã, studiile recente demonstreazã cã acest
fenomen poate apãrea ºi în perioade considerate „normale“. Valul de pesimism
ce se resimte astãzi în societãþile europene nu prevesteºte nimic bun. Pe fondul
acestui pesimism generalizat încep sã prindã tot mai mult contur miºcãrile populiste.
Putem înþelege astfel de ce miºcãri sau lideri populiºti sunt prezenþi în spaþiul
politic european post-Lisabona chiar dacã acesta nu a trecut neapãrat printr-o pe-
rioadã de crizã profundã. Ascensiunea populismului nu echivaleazã în mod obli-
gatoriu cu sfârºitul democraþiei, ci, mai degrabã, cu o readaptare din mers a de-
mocraþiei la noile realitãþi ale vremii.
Deoarece fenomenul populist în întregul sãu este greu de definit ºi de cuprins

între niºte limite precise, cu atât mai mult diversele interpretãri privind caracte-
risticile acestui fenomen sunt dificil de încadrat într-o tipologie unitarã. De mul-
te ori caracterizãrile fenomenului populist reiau într-o mãsurã mai mare sau mai
micã elemente existente în anumite definiþii ale procesului acestuia.
Una dintre cele mai bune analize privind caracteristicile pozitive ºi negative

ale populismului a fost realizatã de Philippe C. Schmitter ºi vom prezenta in ex-
tenso aceastã analizã, deoarece ea ne va permite sã înþelegem de ce cântecul de
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sirenã al populismului este atât de atractiv pentru partidele ºi liderii politici europeni.
Pentru Schmitter, populismul este o miºcare politicã care îºi cautã sprijinul

dincolo de sau ignorând graniþele de disputã dintre formaþiunile politice deja
existente ºi o face concentrându-se pe persoana unui lider care pretinde cã e ca-
pabil sã rezolve un pachet de probleme considerate anterior imposibil de atins
sau indezirabil de abordat12. Ulterior, Schmitter analizeazã 14 caracteristici ale
populismului, puncte distribuite astfel: 7 virtuþi, respectiv 7 vicii. Vedem astfel cã
în viziunea lui Philippe Schmitter populismul cuprinde de o manierã egalã ºi
echitabilã atât avantaje, cât ºi dezavantaje.
Prima virtute ar fi aceea cã populismele slãbesc loialitãþile partizane sclero-

tice ºi în acelaºi timp slãbesc sistemele închise de partide, forþând intrarea pen-
tru formaþiuni politice noi. A doua virtute, care rivalizeazã cu prima în ceea ce
priveºte importanþa, promoveazã ideea conform cãreia populismele recruteazã
persoane care erau anterior niºte cetãþeni apatici ºi le mobilizeazã pentru a par-
ticipa la procesul electoral. Aºadar, una dintre marile calitãþi a miºcãrilor populiste
este aceea cã lãrgesc masa electoralã, ceea ce este cu siguranþã un mare plus pentru
oricare miºcare politicã ºi un merit adiþional pentru cele de orientare populistã.
Urmãtoarele trei virtuþi, în ordinea importanþei lor, prezintã o imagine pozitivã a
acestor miºcãri. Astfel, ridicând probleme politice ignorate de partidele clasice,
populismele ajutã la reaºezarea mai echitabilã a conflictelor ºi aºteptãrilor din
societate; populismele înfruntã constrângerile externe „acceptate“ ºi pun în dis-
cuþie dependenþele existente ºi adesea exploatatoare faþã de unele puteri strãine;
populismele înlocuiesc programe de partid ºi ideologii învechite ºi formale cu
un apel bazat pe personalitatea liderilor.
În aceeaºi direcþie care plaseazã într-o luminã favorabilã miºcãrile populiste

se înscriu ºi ultimele douã virtuþi din ºirul celor 7 propuse de Schmitter: populismele
exercitã „decizionismul“, înlocuind neputinþa politicã ºi mãrind aria soluþiilor
„posibile din punct de vedere politic“, ºi populismele au nevoie de o permanen-
tã revalidare popularã, ceea ce le face sã fie mereu atente la nevoile sociale.
Viciile sau defectele populismului sunt analizate în antitezã directã cu cele 7

virtuþi pentru a se vedea ºi mai clar cât de complexe pot fi faþetele aceluiaºi fe-
nomen. Primul viciu acordã un mare minus populismelor prin faptul cã acestea
submineazã loialitãþile de partid ºi posibilitatea de a alege între programe parti-
zane concurente, fãrã sã le înlocuiascã cu programe alternative. Cel de-al doilea
viciu înscris pe lista lui Schmitter respinge modul în care se realizeazã recrutarea
indivizilor: populismele recruteazã persoane prost informate, care nu au prefe-
rinþe consistente ºi care cautã în politicã mai degrabã „emoþionalul“ decât ele-
mentele de program. O altã criticã adusã este aceea cã populismele stârnesc aº-
teptãri care nu pot fi îndeplinite.
Ultimele patru vicii rãspund perfect ultimelor patru virtuþi enunþate anterior:

populismele folosesc puterile strãine pe post de þapi ispãºitori pentru problemele
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interne ºi slãbesc legãturile externe necesare pentru asigurarea securitãþii na-
þionale; îndreptând atenþia dinspre programe cãtre persoane, populismele intro-
duc un element haotic ºi oportunist în politicã; populismele pot duce la adopta-
rea mai rapidã a deciziilor, dar deciziile lor tind sã fie prost concepute ºi nu iau
în considerare efectele pe termen lung ºi, nu în ultimul rând ºi poate chiar mai
alarmant, populismele pot fi capabile sã strice funcþionarea mecanismelor de-
mocratice, pot câºtiga sprijinul forþelor militare, astfel încât sã nu mai poatã fi
îndepãrtate paºnic de la putere13.
Pentru Schmitter, punctul cel mai important în caracterizarea populismelor

este evident punctul 7, atât pe coloana viciilor, cât ºi pe cea a virtuþilor. Dacã un
populist nu poate fi înlocuit democratic, atunci celelalte virtuþi devin irelevante.
De aceea, populismul este foarte diferit în þãrile cu democraþie liberalã faþã de
cele cu democraþie incipientã. În democraþiile stabile, cei învinºi în alegeri pãs-
treazã o ºansã pentru data viitoare, iar un populist nu e capabil sã manipuleze
forþele militare împotriva oponenþilor. Concluzia provizorie a lui Schmitter
puncteazã rolul important pe care îl joacã populismele în democraþiile liberale:
populismele au un loc legitim în democraþiile liberale. Am putea spune chiar cã
sunt inevitabile din perspectivã probabilisticã, dat fiind dinamismul aproape in-
trinsec al acestor regimuri. Ele au propriile virtuþi, ca ºi propriile vicii, ºi nu este
o lege ca ultimele sã prevaleze automat. Pentru a-l parafraza pe James Madison,
orice efort de a le exclude din competiþie ar fi mai rãu decât rãul pe care acestea
l-ar putea produce14.
Alexandre Dorna, politolog francez care s-a aplecat destul de mult asupra stu-

dierii fenomenului populist, considerã cã o perspectivã de ansamblu asupra pro-
cesului populist este posibil de conceput în jurul a trei repere sociologice: nevoia
integrãrii sociale, puseurile modernitãþii ºi reziduurile naþionaliste15. Sunt inte-
resante aceastã analizã ºi aceste repere deoarece ele sunt prezente destul de mult
în discursul politic european.
O discuþie foarte actualã este cea care încearcã sã descopere dacã actualele

forme de populism pot fi considerate ca variante modificate ale aºa-numitului
„populism clasic“ sau dau naºtere unui nou tip de doctrinã sau ideologie, este
vorba de neopopulism. Ca ºi conceptul de „populism“, ºi neopopulismul este
greu de definit ºi de analizat. Sunt o serie de cercetãtori care susþin clar diferen-
þele existente între neopopulism ºi populism16, în timp ce alþii considerã cã acest
fenomen este doar o simplã variantã a populismului.
În opinia noastrã, evoluþiile prin care au trecut în ultimii ani diversele ex-

perienþe populiste, ne îndreptãþesc sã vorbim de o nouã formã de populism care
prezintã o serie de trãsãturi ºi caracteristici noi ºi care poate fi numitã neopopulism.
Acest concept nu trebuie înþeles ca unul total diferit ºi independent de populismele
anterioare, ci ca o evoluþie a acestora faþã de care diferã în anumite aspecte. Nu
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este vorba deci de o rupturã totalã de experienþa anterioarã, de aceea analiza
noastrã se va concentra pe acele aspecte prin care noile forme de manifestare ale
populismului diferã de ceea ce am putea numi „populismul clasic“17.
Putem considera într-o variantã simplistã cã neopopulismul este schimbarea

fireascã care se impune a fi fãcutã datoritã evoluþiei conceptului de populism18.
Neopopulismul corespunde într-o mãsurã mult mai mare actualei structuri so-
ciale, tocmai pentru cã þine cont ºi de schimbãrile produse în alte domenii adia-
cente politicului: tehnologie, informaticã, comunicarea în masã. Neopopulismul
pãstreazã esenþa populistã, adicã apelul la popor, ºi graviteazã tot în jurul unui
lider cu un plus de cunoaºtere, de carismã.
Vom realiza în continuare o analizã comparativã a celor douã forme de populism,

cea clasicã ºi ceamodernã, luând în calcul elemente considerate de noi fundamentale,
este vorba de lider ºi de modul în care se realizeazã comunicarea politicã, dar ºi
politicile economice, componentele ideologice etc. Trebuie spus cã liderul îºi
pãstreazã statutul de figurã centralã în cadrul miºcãrilor populiste, doar impactul
asupra mulþimilor cãrora li se adreseazã va suferi câteva modificãri.
Urmându-l pe Dorna în analiza privind caracteristicile neopopulismului în

comparaþie cu cele ale populismului clasic, putem descoperi o serie de elemente
comune celor douã procese, dar ºi deosebiri fundamentale. În prima categorie se
înscrie: apelul personal lansat de cãtre un lider carismatic cãtre popor. Acest apel
se adreseazã poporului întreg (mai puþin elitelor ilegitime bãnuite de complot) ºi
are deci un caracter unificator. Poporul cãruia i se adreseazã apelul este cel au-
tentic, rãmas el însuºi, cel care îºi conservã identitatea naþionalã, iar schimbarea
cerutã implicã o rupturã purificatoare cu prezentul (sistemul fiind considerat co-
rupt). Principalul element diferenþiator este acela cã vectorul noului populism
este utilizarea perversã a mass-media ºi, în special, a televiziunii19.
În populismul clasic liderul se distinge ºi câºtigã detaºat prin acea atracþie in-

trinsecã pe care o posedã ºi care se reflectã într-o manierã uimitoare asupra ma-
selor. Aºa cum am vãzut în majoritatea studiilor, liderul populist este prezentat
ca un self-made man20 care nu are nevoie de nicio structurã de forþã în afara con-
vingerii sale de nestrãmutat. Atitudinea lui este cea a unui apropiat frate mai
mare, care cautã contactul direct ºi dialogul cu toatã lumea. Comunicarea este ori-
zontalã, tutuirea fireascã dã iluzia apropierii. Schimburile de replici sunt mereu
însoþite de gesturi deschise ºi cuvinte fermecãtoare, rostite cu vivacitate ºi ade-
sea cu o spontaneitate demnã de un actor de renume, care lasã, chiar ºi în memo-
ria interlocutorilor necunoscuþi, impresii de simpatie durabilã. Entuziasmul este
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reînsufleþit în permanenþã datoritã multiplelor forme de contact: de la clipirea
din ochi sau amicala strângere de mânã, pânã la interpelarea directã21.
Noii lideri populiºti se demonstreazã a fi mult mai fragili ºi mai efemeri decât

cei din perioada populismului clasic. Deoarece nu mai existã identitãþi derivate
puternice, nici interese agregate de o manierã stabilã, ambele fiind în acest mo-
ment mult mai difuze, liderul neopopulist este obligat sã facã un permanent efort
de a traduce în politici publice cererile ºi aºteptãrile votanþilor, de a construi ºi
menþine imagini capabile de mobilizare. Capacitatea acestor lideri de a se men-
þine la putere depinde de capacitatea lor de a guverna în mod eficient, de a avea
rezultate concrete ºi de a-ºi construi în permanenþã imaginea în funcþie de cerin-
þele ºi dorinþele maselor22.
Un rol deosebit de important în aceastã ecuaþie revine utilizãrii masive a mij-

loacelor de comunicare în masã. De altfel aceastã folosire a noilor tehnici ºi a
mass-media constituie una dintre caracteristicile definitorii ale noului populism,
constituind totodatã ºi un element important de diferenþiere faþã de experienþele
populiste anterioare23.
Liderul de orientare neopopulistã mizeazã acum ºi se foloseºte intens de ino-

vaþiile produse în domeniul comunicãrii de masã ºi, în special, de televiziune.
Dacã pânã acum liderul nu avea ca puncte de sprijin decât propria personalitate
ºi încrederea nemãrginitã în propriile puteri, acum îi vin în ajutor mijloacele de
comunicare în masã. Îi vin în ajutor, este drept, dar aceastã ajutorare presupune
ºi o condiþie fãrã de care acest aparent sprijin din partea media poate lua o tur-
nurã distinctã faþã de ceea ce-ºi doreºte liderul. Condiþia aceasta îi impune lide-
rului sã ºtie cum sã foloseascã aceste mijloace pentru satisfacerea propriilor in-
terese, cum sã le facã „sã lucreze“ pentru el ºi cum sã fie mereu vigilent pentru
ca media sã nu se transforme într-o armã cu douã tãiºuri. Odatã îndeplinitã
aceastã condiþie plurivalentã, liderul neopopulist va dobândi un atu în plus ºi asta
pentru cã s-a dovedit de-a lungul timpului cã cel care reuºeºte sã atragã de partea
sa sursele care conteazã în media are ca ºi asiguratã o parte din simpatia mulþi-
milor, a maselor. Datã fiind aceastã interdependenþã între lider ºi media, în spe-
cial televiziunea, mulþi specialiºti au catalogat neopopulismul ca fiind, în fapt,
un telepopulism24. Vedem aºadar cã neopopulismul, prin interfaþa sa reprezen-
tatã de telepopulism, a fãcut trecerea de la o adresare directã, la una mediatã cu
ajutorul tehnic venit din partea noilor tehnologii de comunicare în masã.
O altã deosebire între cele douã procese este aceea privind sectoarele sociale

cãrora li se adreseazã ele ºi pe care le reprezintã. Noul populism este un populism
retoric a cãrui principalã tezã este aceea de a se adresa societãþii în ansamblul ei
ºi nu numai persoanelor dezavantajate social, aºa cum era regula în cazul populismului
de tip clasic. Telepopulismul supraliciteazã, cu ajutorul considerabil al resurselor

7 POPULISMUL EUROPEAN POST-LISABONA. MIT MEDIATIC SAU REALITATE? 21

————————
21Ibidem, pp. 58-59.
22 Marcos Novaro, „Los populismos latinoamericanos transfigurados“, in Nueva Sociedad, nr. 144, iulie-

august 1996, p. 8.
23 Diana Burgos-Vigna, „Alberto Fujimori: le populisme de l’efficacité“, in@mnis Revue de Civilisation

Contemporaine de l’Université de Bretagne Occidentale, no. 5, Caen, 2005, p. 2.
24 Dorna Alexandre, „Faut-il avoir peur du populisme?“, în Le Monde diplomatique, noiembrie 2003,

http://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/DORNA/10680.



tehnologice pe care le are la bazã, temerile, angoasele ºi frustrãrile atât a celor
slab clasaþi pe scara socialã cât ºi a celor care, iar asta este marea noutate, s-au
bucurat de o situaþie socialã, privilegiatã, chiar au colaborat bine cu statul, dar
care îºi simt acum ameninþate statutul ºi poziþia din cauza fenomenului globali-
zãrii, cel mai recent avatar al modernizãrii. Neopopuliºtii îºi aleg ca þintã a
discursurilor lor în special sectoarele marginalizate, excluse ºi discriminate eco-
nomic, politic, rasial, cultural, social etc. Astfel se explicã importanþa pe care o
capãtã în miºcãrile neopopuliste grupuri sociale precum indigenii, metiºii, emi-
granþii, ºomerii etc25. În acelaºi timp, neopopuliºti renunþã sã se mai adreseze
unor sectoare care fuseserã cruciale pentru populiºti, cum ar fi sindicatele sau
marii industriaºi26.
În plan ideologic, discursul neopopulist se relevã ca ambiguu ºi eclectic. Este

un amestec de elemente prin care se apeleazã la masele populare, la poporul
oprimat ºi la naþiunea ameninþatã de duºmani interni ºi externi, ºi care, în acelaºi
timp, îºi manifestã sprijinul pentru valorile neoliberale ºi strategiile de transfor-
mare a economiei bazate pe economia de piaþã. Aici apare o nouã diferenþiere
faþã de populismul clasic, deoarece neopopulismul abandoneazã temele antiim-
perialismului, etatizãrii economiei, dezvoltarea bazatã pe resurse proprii ºi ideile
distributive, pentru a enunþa o serie de idei ºi mãsuri de restrângere a rolului sta-
tului în economie, privatizarea, orientarea economiei cãtre export ºi cãtre deschi-
derea spre comerþul mondial27.
Se pãstreazã însã o serie de elemente ale discursului populist clasic. Astfel,

aceºti lideri se propun drept ultima ratio a încrederii cetãþenilor în instituþii, ca o
garanþie cã modernizarea (ºi reformele care o acompaniazã) se va realiza în mod
efectiv ºi cu cel mai mic cost social posibil. Cu alte cuvinte, neopopuliºtii se pre-
zintã în acelaºi timp ca personificarea ordinii, a capacitãþii de a guverna ºi de a
lua decizii, dar ºi ca protectori paternaliºti ai poporului, veghind pentru cei pe
care îi reprezintã ºi pe care vor sã îi protejeze faþã de rigorile impuse de econo-
miºti ºi de tehnocraþi (majoritatea aduºi la putere chiar de cãtre ei), faþã de o lu-
me insensibilã la suferinþele oamenilor ºi o societate unde competiþia ºi inega-
litãþile presupuse de piaþa liberã s-au adâncit, generalizând astfel senzaþia de in-
certitudine ºi insecuritate personalã28.
Combinaþia dintre populismul politic ºi liberalismul economic, specificã

neopopulismului, constituie una dintre cele mai importante trãsãturi ale noului
proces ºi cea care diferenþiazã în mod fundamental neopopulismul de populismul
clasic. Acesta din urmã fusese asociat cu politici economice naþionaliste, centrate
pe piaþa internã, protecþioniste, distributive, bazate pe creºterea cheltuielilor gu-
vernamentale, care la rândul lor duc la creºterea inflaþiei.
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Neopopulismul este caracterizat de compatibilitatea ºi coexistenþa unui discurs
populist ºi a unor politici economice liberale, aceastã compatibilitate bazându-se
pe împãrtãºirea aceleiaºi viziuni ºi a unor scopuri comune. Atât populismul con-
temporan, cât ºi liberalismul economic vãd individul, ºi nu grupurile, ca elemen-
tul de bazã în construirea politicii ºi economiei, ambele susþinând o relaþie di-
rectã ºi nemediatã între indivizi ºi stat. Ca atare, ambele fenomene resping acele
abordãri (precum pluralismul sau corporatismul) care au în centru grupul ºi care
susþin importanþa organizaþiilor intermediare ca elemente constitutive ale socie-
tãþii civile ºi ale legãturii dintre cetãþeni ºi stat29.
Neoliberalii utilizeazã atacurile populiºtilor împotriva intereselor speciale ale

establishment-ului ºi ale statu quo-ului pentru a combate intervenþionismul sta-
tal, iar liderii populiºti moderni utilizeazã reþetele neoliberale pentru a mina ba-
zele organizaþiilor intermediare, ale birocraþilor ºi politicienilor rivali, acuzaþi cã
doresc sã îºi menþinã privilegiile. Pentru a elimina aceste interese de castã, atât
neopopuliºtii, cât ºi neoliberalii susþin concentrarea puterii ºi, ca atare, ambele
tabere cautã sã întãreascã ramura executivã în detrimentul instituþiilor rivale,
cum ar fi parlamentul. În ciuda retoricii lor antietatiste, experþii neoliberali în-
cearcã sã întãreascã elementele centrale ale statului, în special instituþia prezi-
denþialã, pentru a putea impune prin intermediul acesteia o serie de reforme
structurale. Populiºtii sprijinã ºi ei aceastã concentrare a puterii la nivelul supe-
rior al statului care întãreºte leadership-ul personalist. Putem spune cã neopopuliºtii
ºi neoliberalii coincid în abordarea de sus în jos a procesului de luare a deciziilor30.
Campania electoralã, modul în care este ea gânditã ºi se desfãºoarã, consti-

tuie un alt indicator al disocierii între cele douã tendinþe. Dacã, spre exemplu, în
„populismul clasic“ erau suficiente întâlnirile directe cu electoratul, discursurile
impregnate cu vorbe bine alese, puternic motivaþionale ºi în care se prefigurau
soluþii salvatoare pentru toate problemele sociale existente, acum abordarea este
uºor diferitã. Abordarea diferitã este ºi o urmare a faptului cã mulþimea, oricât
de iraþionalã ºi impulsivã ar fi ea, tot îºi acordã astãzi câteva momente de reflec-
þie pentru a discerne între toate ideile ºi promisiunile ce sunt vehiculate. De aceea
este necesar ca discursurile motivaþionale ºi vibrante ale liderului neopopulist sã
fie dublate de un flux continuu de informaþii venite din partea mass-media pen-
tru a reitera cele spuse de lider ºi a fixa în mentalul colectiv noul curs propus de
acesta. Aceeaºi idee este susþinutã ºi de Alexandre Dorna, care merge pânã acolo
încât afirmã cã „inovaþiile tehnologice ºi cele comunicaþionale sunt atât de frec-
vent utilizate în campaniile electorale de orientare neopopulistã încât au devenit
practic inseparabile una de cealaltã ºi un element de identificare a celor din urmã“31.
Pentru a concluziona aceastã scurtã prezentare a diferenþelor între populismul

tradiþional ºi cel modern putem spune cã deºi a pãstrat o serie de elemente ºi de
caracteristici ale miºcãrilor populiste clasice, neopopulismul rãspunde, fãrã doar
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ºi poate, într-o mãsurã mult mai mare noilor realitãþi pentru cã þine cont, ºi chiar
mai mult decât atât, de schimbãrile produse în alte domenii adiacente politicului:
tehnologie, informaticã, comunicarea în masã.
O analizã interesantã a deosebirilor între „populismul istoric“ ºi „populismul

avansat“ este realizatã într-o lucrare recent apãrutã în spaþiul românesc32. Încercând
sã delimiteze conceptual diferenþele dintre populism ºi neopopulism, Sergiu
Miºcoiu ia în calcul opt criterii de comparaþie între caracteristicile populismelor
istoric ºi respectiv cel avansat (cum numeºte el noile forme de populism)33. Vom
prezenta aceste criterii ºi modul în care acestea sunt prezente în noile tipuri de
populisme, deoarece vom observa cã aceste criterii se aplicã foarte bine spaþiului
european.
Primul criteriu de comparaþie se referã la identitatea popularã.Astfel, populismul

avansat se bazeazã mai puþin pe un act fondator, mai puþin pe o identificare ini-
þialã ºi consistentã a poporului ºi mai mult pe o reunire identitarã ad-hoc a in-
divizilor, grupurilor ºi claselor sociale, a ideilor ºi a tendinþelor politice, a mino-
ritãþilor etnice sau a intereselor de castã, a pasiunilor, gusturilor ºi dispoziþiilor
individuale34. Potrivit autorului, aceasta este situaþia Europei de Vest, unde populiºtii
erau obligaþi sã sintetizeze multiplele identitãþi ale maselor, iar exemplul cel mai
bun este cazul lui Silvio Berlusconi ºi al formaþiunilor sale politice care au
încercat, ºi au reuºit pentru o perioadã de timp, sã reuneascã clasele de mijloc ºi
cele populare, prin oferirea unui model pragmatic, modern ºi progresist, dar ºi a
unui discurs despre respectarea valorilor naþionale ale poporului35.
Un al doilea element de comparaþie se referã la modul în care se realizeazã

raportarea la trecut ºi la viitor. Astfel, populismul modern conþine referinþe la tre-
cut, însã tendinþa dominantã este orientarea spre viitor, spre reforme ºi înlãtura-
rea establishment-ului existent. Cu cât posibilii aderenþi sunt mai nemulþumiþi de
actualitate ºi de modul în care sunt reprezentaþi de clasa politicã, cu atât referirile
la viitor sunt mai puternice. Sergiu Miºcoiu prezintã cazul populiºtilor olandezi
care au crescut electoral pe fondul unui discurs care fãcea referire la problema-
ticile insecuritãþii, imigraþiei, apãrãrii valorilor tradiþionale în faþa multicultura-
lismului ºi a pericolului islamizãrii36.
Urmãtorul element de diferenþiere este acela legat de misiunea neopopuliºtilor.

Astfel se renunþã la multe dintre ideile transcedentale de mântuire, de salvare a
poporului etc. ºi se revine la rezolvarea unor chestiuni mult mai concrete: curã-
þarea lumii politice, reducerea taxelor ºi impozitelor, întãrirea puterilor referen-
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dare ale cetãþenilor, ajutorarea regiunilor sãrace, redarea demnitãþii persoa-
nelor în vârstã, sprijinirea integrãrii tinerilor, trecerea corupþilor prin tribuna-
lele poporului, limitarea valurilor de imigranþi etc37.
În ceea ce priveºte coerenþa sa doctrinarã, populismul avansat este mult mai

flexibil, el dând dovadã de eterogenitate ºi de adaptabilitate. Este frecventã si-
tuaþia în care lideri sau partide de stânga propun mãsuri de dreapta, ºi invers38.
Poziþia liderului este ºi ea una diferitã, nemaiexistând acea barierã sau sepa-

rare anterioarã în care liderul populist clasic era admirat ºi vãzut ca aparþinând
unei clase superioare. Liderul neopopulist este în general un om simplu, din po-
por, care încearcã sã stabileascã sentimente de camaraderie ºi apropiere faþã de
popor, lucru care face ca de multe ori limbajul ºi discursul sã fie de un nivel co-
borât, poate chiar vulgar, pentru a stabili aceastã legãturã ºi comuniune cu poporul39.
Schimbãrile acestea ating ºi zona comunicãrii, care devine mai mult una de

„relaþionism“ decât una de „tribunism“.Am vãzut anterior pe larg caracteristicile
noului mod de comunicare, astfel încât nu vom insista pe aceastã caracteristicã
diferenþiatoare40.
Ultimele douã criterii de comparaþie þin de logica neopopulismului la putere,

care este una a polemicii, a disensiunii ºi a rupturii permanente; ºi de durata
efectelor populismului, care este una temporarã41.
În concluzia acestei analize comparative se afirmã cã pe de o parte nu existã

suficiente caracteristici care sã facã din neopopulism un registru discursiv ce
funcþioneazã dupã alte principii decât cele dupã care funcþiona populismul; pe
de altã parte, între populismul clasic ºi cel avansat existã suficiente puncte de
diferenþiere pentru ca acesta din urmã sã fie considerat cea mai importantã eta-
pã în evoluþia istoricã a marii familii populiste42.
În ciuda diferenþelor existente între diverse modele de neopopulism euro-

pean, ca ºi între liderii neopopuliºti europeni, existã o serie recurentã de marca-
tori lingvistici, comportamentali ºi semantici, comuni tuturor acestor discursuri,
ºi care au fost analizaþi de Alexandre Dorna43.
Astfel, limbajul neopopulist este unul simplu, cu puþini termeni tehnici, uºor

comprehensibil pentru toþi. Stilul este direct, de o francheþe care pune în in-
ferioritate limba de lemn tradiþionalã utilizatã de clasa politicã, de funcþionari
ºi tehnocraþi. Logica discursivã este una aparþinând simþului comun, argumen-
tele utilizate nefiind în niciun caz abstracte, iar gestica este una largã ºi cãldu-
roasã. Se observã o puternicã prezenþã a unor promisiuni construite la diateza pa-
sivã, care descriu cu energie ºi pasiune un viitor pozitiv. Discursul este bipolari-
zat, fiind de tipul: noi ºi ceilalþi, aceºtia din urmã primind adesea conotaþii ne-
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gative. Elogiul poporului ºi identificarea, uneori folcloricã, a rãdãcinilor acestuia
traverseazã în permanenþã discursul. Critica elitei conducãtoare devine un leitmo-
tiv corelat cu ideea luptei contra statu quo-ului impus de cãtre establishment, de
cãtre clasa politicã ºi forþele ilegitime care au acaparat puterea poporului. Princi-
palii termeni folosiþi sunt: naþiunea, poporul, „noi“, elita (conotatã negativ), pa-
tria, þara noastrã, cei puternici, cei bogaþi, cei slabi, cei sãraci, munca, familia,
efortul naþional, suveranitatea, valorile tradiþionale, securitatea individualã etc.
Utilizeazã masiv figuri retorice cum ar fi: repetiþia, metafora, alegoria, ironia,
antiteza, parabola, referirea permanentã la istoria naþiunii pentru a sublinia apar-
tenenþa la o comunitate, apelul la coeziunea naþionalã în jurul simbolurilor ºi cu-
vintelor cheie care trimit la clivaje ideologice vechi, evocarea marilor mituri
fondatoare ºi exploatarea abilã a legendelor ºi a imaginarului popular. Lexicul,
gramatica ºi semantica sunt astfel utilizate încât sã producã o muzicalitate a
discursului, un ritm antrenant.
Aceste caracteristici ºi componente ale discursului politic populist sunt pre-

zente în majoritatea statelor europene (indiferent cã vorbim de Italia, de Franþa,
de Olanda, de Austria, de þãrile scandinave, de Polonia sau Slovacia) ºi la majo-
ritatea liderilor europeni, fie ºefi de stat sau de guvern, fie reprezentanþi în parla-
mentele naþionale sau în Parlamentul European.
Miºcãrile populiste au fost îndelung etichetate ca fiind proprii Americii Lati-

ne, iar extrapolãrile în alte spaþii au fost puternic þinute sub control. În ultimii ani
începe însã sã se punã întrebarea: putem vorbi în Europa despre existenþa unui
spaþiu propice pentru dezvoltarea miºcãrilor populiste?
Rãspunsurile sunt ca de obicei diferite, astfel unii autori contestã posibilitatea

apariþiei populismului în Europa deoarece aici tradiþia democraticã ºi cea a
funcþionalitãþii sistemului este prea puternicã pentru a permite tulburãri; în timp
ce alþi cercetãtori (cãrora ne raliem ºi noi) considerã cã Europa nu a scãpat de
acest fenomen, care este tot mai prezent în societãþile europene post-Lisabona.
În prima categorie se înscrie Bela Greskovits, care explicã surprinzãtoarea

absenþã a „episodului populist“ în societãþile postcomuniste din Estul Europei în
comparaþie cu evenimentele ce se derulau în America Latinã începând cu anii
’70, continuând în anii ’80 ºi chiar în anii ’90. În vreme ce criza economicã din
America Latinã a generat proteste violente ºi a creat premisele favorabile afir-
mãrii unor lideri de orientare neopopulistã, în Europa o situaþie asemãnãtoare s-
a lãsat fãrã urmãri. Explicaþia poate fi gãsitã în primatul teoriei neoliberale în în-
treg spaþiul european (explicaþie pe deplin justificatã în viziunea autorului, dacã
þinem cont de faptul cã Bela Greskovits este un economist prin excelenþã). Con-
cluziile acestuia nu sunt deloc decisive, lãsând loc liber speculaþiilor ºi interpre-
tãrilor. El afirmã cã deºi nu a existat pânã acum o convergenþã deplinã de factori
economici ºi politici favorabilã apariþiei miºcãrilor populiste în spaþiul european,
acest lucru poate apãrea în viitor44.
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Alþi cercetãtori trateazã subiectul ca fiind deja o evidenþã ºi pânã la un anumit
punct cercetãtorii fenomenului populist cad de acord asupra unui aspect ce ca-
pãtã importanþã majorã în contextul actual. Punctul comun este acela cã demo-
craþiile actuale din spaþiul european întâmpinã dificultãþi în ceea ce priveºte
funcþionarea regulilor de bazã care dau consistenþã ºi trãinicie unui sistem. De-
pãºind aceastã generalitate, asistãm la o schimbare a lucrurilor în punctele lor
esenþiale. Cei mai mulþi dintre specialiºti ºi oamenii politici se alarmeazã ºi cri-
ticã fervent iminenþa ºi prezenþa populismului vãzut ca un pericol la adresa viito-
rului democraþiilor existente, în timp ce unii cercetãtori, este adevãrat, mult mai
puþini ca numãr, percep populismul ca o reacþie normalã într-o democraþie ce tra-
verseazã un moment de impas.
Dacã prima categorie este extrem de vocalã ºi de prezentã atât în spaþiul pu-

blic sau politic, cât ºi în cel academic, cea de a doua este mai puþin vizibilã, dar
de aceea mult mai interesantã, considerãm noi, ºi ca atare în continuare vom în-
cerca sã analizãm poziþiile acestora.
Philippe Schmitter, care a mai fost citat pe parcursul acestui studiu, îºi ex-

primã fãrã echivoc crezul politic: „Eu nu cred cã populismul este un lucru bun,
spun doar cã populismul este o reacþie normalã într-o democraþie, s-a întâmplat
ºi în SUA“45. Iatã prima distincþie între Schmitter ºi specialiºtii din valul pesi-
mist: populismul este o normalitate ºi nu un pericol sau un eveniment fatidic
care trebuie stopat cu orice preþ. Specialistul merge mai departe cu firul obser-
vaþiilor pentru a nu lãsa spaþiu de manevrã interpretãrilor de tot felul. Schmitter
certificã faptul cã populismul poate lua forme diferite, dar întreprinde un efort
constructiv pentru stabilirea aºa-numitelor „forme generice“46, constante ale
miºcãrilor populiste.
S-a observat cã populismul atrage oameni foarte diferiþi, cu pãreri la fel de

diferite: tocmai din acest motiv, populismul are probleme când ajunge la guver-
nare. Bineînþeles, populismul este axat pe un lider puternic, charismatic, un cu-
vânt care, deºi nu place multora, exprimã perfect realitatea: speranþa pusã într-
un lider care tinde sã atace sistemul existent. Iatã cã, aºa cum observãm din afir-
maþia de mai sus, poziþia liderului în modul de manifestare a miºcãrilor populiste
este ºi aici reiteratã, lucru ce dovedeºte încã o datã, în cazul în care mai era ne-
voie, ponderea mare a liderului în ecuaþia ce implicã factorul populist. La o în-
trebare de genul Care va fi politica desfãºuratã de un lider populist odatã ajuns
la guvernare?, Schmitter refuzã sã dea un rãspuns „dintr-o bucatã“, alegând în
schimb un rãspuns, sã-i spunem, precaut, fãcând apel la un scurt demers com-
parativ între situaþia petrecutã în America Latinã ºi cea recent apãrutã în spaþiul
european. În America Latinã, aceºti lideri au adus schimbãri foarte importante,
uneori schimbãri benefice, de pildã au inclus în sistemele politice grupuri ante-
rior excluse, grupuri etnice, grupuri sociale, cum a fãcut Peron în Argentina. Dar
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problema a fost cã acolo, populiºtii, odatã ajunºi la putere, nu au mai respectat re-
gulile democratice. Fie cã proveneau din mediul militar, fie cã se sprijineau pe
armatã, fie cã vorbim de noii populiºti — Chavez în Venezuela, Morales în Bo-
livia —, existã o tendinþã puternicã de a folosi aparatul coercitiv al statului
pentru a forþa schimbarea împotriva elitei, a oligarhiei sau orice alt termen am
alege pentru a face referire la acest segment social. O combinaþie de populism ºi
militarism care a fãcut ºi face ravagii în America Latinã. Se creeazã cicluri de
instabilitate politicã, pentru cã e foarte greu sã revii la funcþionarea normalã de-
mocraticã dupã o asemenea miºcare de forþã.

Perspectiva optimistã asupra Europei este urmãtoarea: aici populiºtii apar,
aduc schimbãri, rup unele bariere, schimbã unele reguli, chiar submineazã parti-
dele politice existente ºi nu este nimic în neregulã cu acest lucru din punct de ve-
dere democratic, dar aceºti populiºti est-europeni nu au forþa militarã pentru a
întrerupe ciclul democratic. În þãrile europene însãºi democraþia îi obligã pe
aceºti lideri sã respecte regulile jocului. Sunt nevoiþi sã intre în competiþie. Sunt
nevoiþi sã participe la alegeri. Poate cã ar fi capabili sã facã unele manevre, sã
cumpere voturile unor categorii sociale prin anumite politici, dar nu poþi sã cum-
peri mai mult de un scrutin. La un anumit moment, aceºti populiºti vor suferi
efectul disciplinator al democraþiei. Le lipseºte puterea militarã a celor din Ame-
rica Latinã ºi de aceea nu trebuie sã fim atât de îngrijoraþi de soarta democraþiei
în estul Europei. Poate cã vor lãsa ceva mizerie în urmã, poate cã vor adopta anu-
mite mãsuri greºite, dar nu se bucurã de norocul lui Chavez de a avea atâta pe-
trol, nu pot arunca cu bani la nesfârºit ºi oamenii îºi vor da seama cã nu au fãcut
mare lucru pentru ei în realitate ºi nu îi vor mai vota. Din aceste motive,
Schmitter se declarã semioptimist47.
Un alt cercetãtor al spaþiului european, Ivan Krastev, schiþeazã mai întâi de

toate un cadru general de manifestare a populismelor europene, accentuând acele
cazuri particulare care dau un dram de specificitate fenomenului în contextul su-
pus dezbaterii. Potrivit lui Krastev, în dezbaterile actuale „populismul“ este de
cele mai multe ori asociat cu un discurs impresionant, simplist ºi manipulator,
care se adreseazã „emoþiilor primare“ ale oamenilor, cu politici oportuniste care
vizeazã „cumpãrarea“ susþinerii. Dar este recursul la emoþiile oamenilor interzis
în politicile democratice? Sau cine decide care politici sunt „populiste“ ºi care
„rezonabile“? Aºa cum observa Ralf Dahrendorf, „populismul unora este demo-
craþia altora ºi invers“. Doar în cazul în care nu vrem cumva sã urmãm sfatul lui
Brecht ºi dizolvãm poporul pentru a alege un altul, populismul este ºi va rãmâne
prezent în peisajul politic. Astfel, în viziunea lui Ivan Krastev, miezul provocãrii
populiste nu este reprezentat de ascensiunea partidelor politice ºi a miºcãrilor
care fac apel la „popor“, în detrimentul presupuºilor reprezentanþi ai poporului,
ameninþând astfel partide politice, interese ºi valori împãmântenite48.
În esenþã, ceea ce defineºte populismul este ideea cã societatea se împarte în

douã grupuri omogene ºi antagonice: „oamenii simpli“ ºi „elita coruptã“. Astfel,
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populismul susþine cã politica este expresia voinþei generale a poporului ºi cã
schimbarea socialã este posibilã numai printr-o schimbare radicalã a elitelor49.
Este vicios dar adevãrat cã, în prezent, elitele europene viseazã în secret la un

sistem care sã priveze votanþii iresponsabili de puterea de a submina politica
raþionalã ºi sunt mai mult decât dispuºi sã se foloseascã de Uniunea Europeanã
pentru a realiza acest vis. În acelaºi timp, cei mai mulþi cetãþeni sunt convinºi cã
au dreptul de a vota, dar nu ºi dreptul de a influenþa procesul decizional, motiv
pentru care se opun procesului de extindere al Uniunii Europene. Rezultatul este
o politicã în care populiºtii devin manifest iliberali, în timp ce elitele nutresc în
secret resentimente antidemocratice. Acesta este adevãratul pericol reprezentat
de momentul populist. În era populismului, frontul nu se aflã între Dreapta ºi
Stânga, nici între reformatori ºi conservatori. Se poate mai degrabã spune cã
suntem martorii unui conflict structural între elitele care sunt din ce în ce mai
neîncrezãtoare în democraþie ºi publicul furios care devine din ce în ce mai
antiliberal. Lupta împotriva corupþiei, „rãzboiul împotriva terorismului“ ºi antia-
mericanismul nu sunt decât trei dintre manifestãrile noilor politici populiste50.
În urma prezentãrii in extenso a pãrerii lui Schmitter, care vede în populism

o transformare normalã a democraþiilor europene, ºi cea a lui Krastev, care re-
levã paradoxul actualei politici europene care se naºte tocmai din conflictul
structural dintre elite ºi „marele public“, putem afirma, cu toatã responsabili-
tatea, cã miºcãrile populiste nu numai cã existã în spaþiul european post-Li-
sabona, dar ele se ºi dezvoltã intens. Spaþiul actual european este unul propice
pentru afirmarea miºcãrilor populiste aºa cum în trecutul recent America Latinã
a fost, la rândul ei, un spaþiu favorabil apariþiei ºi dezvoltãrii aceloraºi miºcãri.
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