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Abstract. My paper aims to research the compatibility/incompatibility of
the populist discourses and political phenomena with the founding values
of a United Europe, in the context of globalization. The conceptual
perspective (in as much as it is possible in the case of manifestations of
this paradoxical phenomenon in different and sometimes contradictory
situations) facilitates to understand the comparison between the values of
the European Union and the imperatives of populism. Therefore, based on
a minimal definition, populism, understood rather as a “political style“,
may give form to various symbolic substrates and imprint itself in multiple
ideologies, incorporating the ideological nuances of the various ideological
affiliations. Although the descriptions of populism often involve the idea
of an “appeal“ to people “like us“ and an anti-elitist critique, the term
“populism“ refers to a specific style or an opportunistic electoral strategy,
or it is associated with xenophobic policy actors. Neo-populism makes
promises such us: cleaning up the political world, a reduction in fees and
taxes, strengthening the power of citizens concerning referendums, helping
poor regions, restoring the dignity of the elderly, supporting the
integration of young people, sending the corrupt to people’s courts, limiting
immigration waves, etc. In the context of an upsurge in economic and
cultural instability and of growing hostility towards globalization and
European integration, populism is becoming an increasingly common
feature of the European political landscape.

Often opposed to globalisation and European integration, picturing
them as systems that unfairly favor elites to the disadvantage of the “people“,
with a strong component of skepticism directed towards the EU, populism
has been strong in Europe, at least in the past 15 years. On the other hand,
populism appears as legitimate in circumstances where the phenomenon
of globalisation affects every state, and every aspect of life (not just the
cultural one) is controlled by economic forces mostly hostile to the economic
development of national states for the benefit of their citizens. In terms of
national populism and European integration, in the post-Maastricht period
and in a context of the economic recession and widespread political scandals
(including cases of fraud, in particular those linked to the functioning of
the common agricultural policy), the European Union, in general, and its
officials, in particular, have become the main targets of populist critics.
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Câteva premise

Articolul meu îºi propune sã exploreze dacã populismul ca stil politic, stra-
tegie, discurs sau ideologie este compatibil cu valorile Uniunii Europene ºi dacã
raportat la fenomenul globalizãrii putem vorbi despre „legitimitatea“ acestui curent.

Cãci, fie cã este vorba despre populismul extremist, despre populismul
majoritãþii, despre populismul de opoziþie, despre populismul de stânga sau cel
de dreapta, în mare, caracteristicile generale ale acestui curent ideologic se regã-
sesc în corespondenþa disimulatã sau în complicitatea dintre interesele private
sau de grup ale politicienilor ºi interesele private sau de grup ale electoratului, a
cãror prevalenþã suspendã problema interesului general (deºi vorbeºte în numele
lui). De asemenea, diferenþa sau ruptura între opiniile unui politician ºi cre-
dinþele ºi acþiunile sale, cât ºi aceea dintre opiniile publice ale electoratului ºi
gândurile ºi acþiunile sale private reprezintã o altã caracteristicã a populismului.

Ca joc demagogic prin care omul politic mimeazã rezolvarea problemelor în
folosul cetãþenilor unei þãri, populismul se adreseazã fie unui electorat „naiv“ din
punct de vedere al culturii politice, fie unuia „exasperat“ de devenirea postmo-
dernã a democraþiei multiculturaliste. Aducând argumente care mizeazã pe latura
psiho-emoþionalã a personalitãþii individului cãruia i se adreseazã, discursul populist
este specific politicienilor care se considerã „carismatici“.

Aºadar, în acest cadru în care discursul politic propagandistic ºi resentimentar
este receptat de cetãþenii predispuºi la atitudini nostalgice faþã de „vârsta de aur“
ºi încrezãtori în „vremuri mai bune“ opuse celor prezente, îºi au oare locul va-
lorile întemeietoare ale Uniunii Europene? Altfel spus, ce semnificaþii pot avea
la nivelul discursului populist ºi în sistemul de valori al receptorilor acestuia, no-
þiuni precum: solidaritatea; respectarea drepturilor omului; unitate; comunicare;
toleranþã; respect; egalitate; pluralism; pace; demnitate umanã; libertate; stat de
drept; justiþie; nediscriminare?

Premisa de la care pornesc este cã suma acestor valori, sau principala valoare
pe care se întemeiazã Uniunea Europeanã ºi spaþiul public european este demo-
craþia liberalã. Pe de o parte, populismul este vãzut ca o ameninþare la adresa
acestei valori. Pe de alta, este vãzut ca o modalitate de redresare a unei demo-
craþii marcate de crizã.

Sã ne amintim cã Articolul I-1, din Tratatul de instituire a unei Constituþii
pentru Europa menþioneazã: „Uniunea este deschisã tuturor statelor europene
care respectã valorile sale ºi care se angajeazã sã le promoveze în comun“. Ar-
ticolul I-2 din Constituþie evidenþiazã valorile Uniunii: „Uniunea se bazeazã pe
valorile respectãrii demnitãþii umane, a libertãþii, a democraþiei, a egalitãþii, a
statului de drept, precum ºi pe respectarea drepturilor omului. Aceste valori sunt
comune statelor membre într-o societate caracterizatã prin pluralism, toleranþã,
justiþie, solidaritate ºi nediscriminare“1. Uniunea Europeanã înseamnã pace,
prosperitate ºi protecþie – un rezultat datorat respectãrii valorilor comune ale
statelor membre.
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Dacã raportat la aceste valori umaniste, populismul este cel puþin discutabil,
nu este mai puþin adevãrat cã raportat la deficitul democratic în Europa, populismul
devine explicabil. „Cum sã reconciliem idealul democratic – potrivit cãruia pu-
terea este deþinutã de popor – cu realitatea unei puteri restrânse ºi controlate? Cu
ce drept se poate limita puterea poporului ºi cu ce scopuri?“ – se întreabã
Christopher J. Bickerton în studiul sãu despre puterea limitatã ºi legitimitatea
democraticã în Europa, în care identificã un discurs care „exprimã o convergenþã
între un proces de integrare în pierdere de imaginaþie ºi de creativitate insti-
tuþionalã“ – pe de o parte2. Pe de altã parte, se poate observa „o preferinþã, în
studiile europene, pentru o analizã a UE în afara schemelor tradiþionale, ºi mai
ales a ideilor de stat naþional ºi de suveranitate“. Opinia autorului este cã „în mã-
sura în care Europa va fi o construcþie strãinã societãþilor europene, fructul mul-
tiplelor compromisuri între elite, ea nu va fi legitimã“. Cãci „legitimitatea po-
liticã astãzi trebuie sã continue un angajament colectiv, un proces public de ra-
þionare, fãrã îndoialã conflictual, dar nu mai puþin inevitabil“, în timp ce „su-
veranitatea popularã ºi legitimitatea democraticã nu se opun“, ci dimpotrivã: „le-
gitimitatea unei puteri politice limitate este aceea a suveranitãþii populare care se
limiteazã ea însãºi prin forþa orientãrii sale cãtre binele public“. Iar „legitimitatea
democraticã a Uniunii trebuie sã treacã prin construcþia unui popor european, dar
nu se poate garanta, bineînþeles, cã acel popor va pãstra UE“3.

Dacã populismul, prin însãºi denumirea sa este o noþiune cel puþin intersec-
tatã cu sfera democraþiei, o caracteristicã a sa este antielitismul, atât în cadru glo-
bal, cât ºi local. Populismul se adreseazã majoritãþii, în timp ce elitele oricum
sunt percepute ca minoritãþi (deºi contribuþia elitelor la instituirea ºi promovarea
valorilor europene este majorã). Mai mult, noþiunea de elitã pare sã se opunã
ideii de democraþie, definitã ca „guvernare a poporului, pentru popor ºi prin popor“,
dupã formula preºedintelui Lincoln în Declaraþia de la Gettysburg care „lasã puþin
loc unei eventuale elite“4. Dupã cum reaminteºte Jack Hayward, democraþia eli-
tistã a avut un susþinãtor în Giovanni Sartori, care a apãrat „realismul“ predece-
sorilor sãi italieni Mosca ºi Pareto, transformând analizele lor în scopuri demo-
cratice liberale. În Teoria democraticã (1962) ºi apoi în Teoria democraþiei rein-
terpretatã (1987), Sartori a subliniat calitatea conducãtorilor „democraþiei ver-
ticale“ în comparaþie cu participarea în masã, cantitativã, proprie „democraþiei
orizontale“. Deºi cautã sã evoce o unitate miticã a naþiunii, clasei, profesiei, ºi
aºa mai departe, discursul populist este de cele mai multe ori împotriva elitei,
cãreia de asemenea îi este atribuitã o unitate fictivã5.

În ceea ce priveºte naþional-populismul ºi integrarea europeanã, în perioada
post-Maastricht ºi într-un context de recesiune economicã ºi de scandaluri
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politice pe scarã largã (inclusiv cazurile de fraudã legate în special de funcþio-
narea politicii agricole comune), Uniunea Europeanã, în general, ºi funcþionarii
sãi, în special, au devenit þinta principalã a criticii populiste6.

Cu toate acestea, politica europeanã va continua sã rãmânã în primul rând
responsabilitatea elitelor reprezentative care funcþioneazã într-un mediu din ce
în ce imprevizibil, dar care trebuie sã fie pe deplin responsabil pentru cei care
vor trebui sã trãiascã cu consecinþele deciziilor lor7.

Þinând de paradoxurile populismului, uneori reprezentanþi ai elitei fac apel la
popor. Cel puþin în România, atâta timp cât sunt în opoziþie, toþi liderii fac decla-
raþii cel puþin în stil populist.

Politologul italian Gianfranco Pasquino crede cã populismul nu trebuie sim-
plificat: acesta nu poate fi redus la câteva cliºee, afirmând despre câþiva lideri
politici cã sunt populiºti pentru a încheia discuþia înainte de a o începe. Critica
la adresa democraþiei este în unele cazuri justificatã, iar elitele politice sunt che-
mate sã rezolve problemele pe care populiºtii le pun. Din aceastã dialecticã
populism-democraþie se poate naºte un surplus de democraþie. Alþi autori nu
trateazã populismul în cheia opoziþiei faþã de democraþie ºi a remediilor posibile,
ci drept o expresie a unei noi forme de conservatorism care doreºte sã revalori-
zeze primatul politicului ºi cautã sã reafirme necesitatea cadrului naþional ca
arenã de exprimare a intereselor politice. Este opinia exprimatã de Marcel Gauchet
într-un interviu publicat recent. Gauchet explicã atractivitatea discursului populist
prin faptul cã în ultimul deceniu, datoritã expansiunii reþelelor sociale, individul
se afirmã tot mai mult în spaþiul public, în detrimentul partidelor. Acesta este te-
renul fertil de manifestare a populismului. Orice mesaj al unui om politic pe
aceste reþele asigurã obþinerea de voturi, iar astfel reprezentarea care înseamnã o
depersonalizare a relaþiei dintre cel ales ºi cei care aleg capãtã o nouã formã.
Populiºtii exploateazã foarte bine aceastã formã a reprezentãrii, vânzând iluzia
posibilitãþii unei democraþii directe cu ajutorul Internetului. Gauchet considerã
de asemenea cã Brexit ºi alegerile din SUA exprimã voinþa de a aprofunda de-
mocraþia, nu de a o nega8.

Globalizarea ca factor favorizant al populismului

În plus, populismul apare drept legitim în condiþiile în care fenomenul glo-
balizãrii care afecteazã fiecare stat ºi fiecare sector al lumii vieþii (nu numai pe
cel cultural) este controlat de forþe economice de cele mai multe ori ostile dez-
voltãrii economiei statelor naþionale în folosul cetãþenilor lor. Referitor la aceastã
situaþie, Andrew Jones aratã cã „dincolo de polemica academicã, putem afirma
cã globalizarea rãmâne definitã aproape exclusiv ca fenomen economic (…)
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teoreticienii abordând doar tangenþial problemele incomode pe care le ridicã
ideile lor în momentul în care alunecã spre alte zone non-economice, ca politica
sau cultura“9.

Totodatã în lumea de azi populismul poate fi interpretat ºi ca o reacþie la uni-
formizarea vieþii implicatã în procesul globalizãrii: „Sfâºierile lumii contem-
porane sunt cu atât mai ºocante cu cât schema unei unitãþi esenþiale a omenirii
este mai mult ca oricând înscrisã în imaginarul nostru. Convingerea în aceastã
unitate este întãritã de existenþa tot mai manifestã a unui model cultural transna-
þional care uniformizeazã viaþa la scarã planetarã în toate aspectele ei“10. Dar
limitele occidentalizãrii lumii se vãd totodatã ºi în apropiatul eºec al acesteia:
„Dacã occidentalizarea lumii este pe cale de a eºua, aceasta se întâmplã nu
pentru cã emiþãtorii de informaþie nu sunt suficient de puternici, ci pur ºi simplu
pentru cã, pe de o parte, «baza culturii», economia, ºi, pe de altã parte, «sistemul
societal» care aplicã proiectul sunt pe cale de descompunere“11.

În aceastã tulbure lume a vieþii în care „un «haos» înlocuieºte de acum
înainte, complet ºi pentru mult timp, lumea ordonatã, maniheistã a «Rãzboiului
Rece»“12, unii analiºti considerã cã „UE trebuie sã gãseascã soluþii pentru a se
reapropia de proprii cetãþeni – ceea ce presupune mai multã eficienþã ºi transpa-
renþã în activitate – dar ºi pentru a se adapta schimbãrilor radicale ale mediului
internaþional din ultimii zece ani“.

Dacã democratizarea este un aspect pozitiv al globalizãrii, criticat pentru uni-
formizarea pe care o produce la nivel mondial ºi cãreia i se opune populismul de
tip naþionalist, totuºi trebuie subliniat cã globalizarea face posibilã (chiar dacã
nu ºi realizabilã întru totul) internaþionalizarea, cel puþin la nivelul discursului
politic corect, a unor principii democratice, iar „importanþa pe care Uniunea
Europeanã o acordã democraþiei ºi protecþiei drepturilor omului se manifestã nu
doar în interiorul frontierelor, dar ºi la nivelul acþiunii externe“13. Or, aºa cum
arãtam, democraþia este valoarea principalã pe care se întemeiazã UE, iar globa-
lizarea o faciliteazã.

Oglindind paradoxurile noþiunii de „populism“, studiile dintr-un volum tra-
dus recent în România, Populismul în Europa ºi în cele douã Americi. Amenin-
þare sau remediu pentru democraþie?, oferind o abordare transregionalã a feno-
menului populist ºi al impactului pe care acesta îl are asupra democraþiei, ana-
lizând experienþele populiste contemporane, aratã cã populismul poate fi inter-
pretat deopotrivã ca ameninþare la adresa democraþiei, cât ºi ca remediu la dis-
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funcþionalitãþile acesteia. În plus, prin subiectele tratate (dintre care, legat de
aceastã temã, amintim: Populismul ºi democraþia (liberalã): un cadru de analizã;
Partidele populiste din Belgia: un exemplu de hegemonie a democraþiei libe-
rale?; Republicanii Cehi (1990-1998): un outsider populist într-o democraþie în
consolidare; Populismul la guvernare: cazul Austriei (2000-2007); Populism,
democraþie ºi naþionalism în Slovacia; Populismul: remediu ºi ameninþare pentru
democraþie) se evidenþiazã similaritãþile dintre populismele de stânga ºi cele de
dreapta, ambele tipuri fiind înclinate sã apere un model politic care nu se opune
democraþiei pur ºi simplu, ci mai degrabã democraþiei liberale14.

În studiul Populismul în creºtere – vor supravieþui democraþiile?, Radu Carp
aratã cã anul 2016 a prilejuit un val de alegeri ºi consultãri populare care au pus
în prim-plan populismul. Începând cu referendumul eºuat din Olanda referitor al
Acordul de Asociere la UE al Ucrainei, urmat de votul britanicilor pentru ieºirea
din UE, de alegerile la nivelul landurilor din Germania care au confirmat avansul
unui partid populist, AfD, de referendumul eºuat din Italia care a permis Miºcãrii
5 stele (M5S) sã devinã principalul partid favorit la alegerile anticipate, de ale-
gerile dinAustria în care candidatul FPÖ Norbert Hofer a avut un scor foarte bun
la ambele scrutinuri. Acestea exprimã neîncrederea în forma actualã de mani-
festare a democraþiei, fenomen prezent nu doar în Europa, ci ºi în SUA, unde cu un
discurs antisistem Donald Trump ºi-a asigurat victoria la alegerile prezidenþiale15.

Potrivit MediaFax, românii sunt printre cei mai receptivi europeni la poli-
ticile populiste, cu 82% dintre respondenþii din România la un sondaj al insti-
tutului de cercetare YouGov prezentând simpatii populiste, noteazã site-ul The
Local, citând cotidianul german Die Welt. Potrivit datelor sondajului, în Germania
se înregistreazã cel mai scãzut nivel de susþinere pentru politicile populiste, cu
doar aproximativ 18% dintre germani fiind receptivi la formele de manifestare
populistã. Pe de altã parte, dintre statele incluse în sondaj, cele mai înalte cote
de susþinere pentru populism s-au înregistrat în România ºi Polonia, cu 82%,
respectiv 78%. Nivelul în Germania este semnificativ mai mic decât în Marea
Britanie ºi Italia, unde aproape jumãtate dintre respondenþi au dovedit simpatii
populiste, în timp ce în Franþa se înregistreazã o cotã de 63%16.

Populismul ºi valorile democratice

Dupã cum reitereaza Sorina-Cristina Soare, într-un interviu luat de Vladimir
Adrian Costea, privitor la populism avem de-a face cu un concept care se regã-
seºte adesea în vecinãtatea democraþiei. Populismul contemporan se vrea, de
altfel, a fi promotorul unei forme „purificate/pure“ a democraþiei. Cãci în timp
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ce democraþia e regimul cetãþenilor, democraþia filtratã de populism se bazeazã
pe o comunitate organicã. De aceea, explicã Sorina-Cristina-Soare, „populismul
nu acceptã fracþiunile ºi identitãþile particulare (încarnate de partidele tradiþio-
nale), respinge elementele exogene (minoritãþi etnice, culturale sau religioase) ºi
se rezumã adesea la valorizarea omului simplu, în cazul nostru, românul de pe
stradã“17.

Deºi existã deosebiri de la þarã la þarã, în linii mari populismul îºi propune
obiective protecþioniste, în special în domeniul social, precum ºi o anumitã
mobilizare civicã, opusã aroganþei elitiste a clasei politice.

Dar nu este mai puþin adevãrat cã populismul „însoþeºte peste tot eºecurile
democraþiei reprezentative, se hrãneºte cu iluziile celor pentru care, într-o lume
din ce în ce mai complexã, nu-ºi mai pot imagina rãspunsuri pe mãsura puterii
lor de înþelegere“, numitorul comun al discursurilor populiste (în Franþa sau
Austria, în Polonia sau Slovacia, în Olanda sau Danemarca, în Italia sau Ro-
mânia) fiind atitudinea „anti-sistem18.

Potrivit lui Guy Hermet, cuvântul „populism“ „nu a mai servit, la un moment
dat, în bãtrânele noastre democraþii, decât pentru a desemna accesele de pasiune
pe care ar trebui sã le alungãm înapoi cãtre episoadele ruºinoase ale istoriilor na-
þionale sau cãtre galeria curiozitãþilor exotice“19.

Filosofului francez considerã cã Le Pen ºi Heider „sunt departe de a repre-
zenta doar niºte cazuri izolate de vreme ce reapariþia populismului se observã,
sub forme diferite ºi adesea anterioare acelora pe care le adoptã în Franþa ºi
Austria, ºi în alte þãri europene din Vest ºi din Est, în America de Nord ºi chiar
în Australia“. Astfel, nu trebuie ignorate nici miºcãrile de extremã dreaptã ger-
mane, sau Partidul progresului norvegian ºi danez, care au reintrodus în realitate
populismul în Europa, nici separatiºtii belgieni ºi „periculosul Vlaams Blok“,
nici Liga Nordului din Italia, nici naþional-populiºtii din Europa centralã ºi
orientalã sau din Rusia postcomunistã“20.

Pãrerea lui Hermet este cã toate acestea se întâmplã fiindcã „cea mai mare
parte a omenirii concepe greºit un regim democratic, inclusiv când e vorba de
populaþii care aspirã sã-l vadã apãrând la orizont“. Cãci „imaginarul populist“
(în ciuda intuirii democraþiei), adesea tinde „sã întâmpine orice putere care suc-
cedã unei forme sau alteia de tiranie ca pe un progres «democratic» a cãrui ca-
pacitate de amãgire riscã din pãcate sã nu dureze mai mult de o primãvarã“. Sau,
mai mult, masele „aclamã cu aceeaºi iluzie a progresului sosirea unei autoritãþi
în care se recunosc cu atât mai mult cu cât reprezentanþii sãi se aratã intoleranþi
faþã de minoritãþile acuzate de a nu aparþine «poporului lor»“21.
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17 https://adrianvladimircostea.wordpress.com/2016/05/31/interviu-cu-doamna-prof-sorina-cristina-soare-

universitatea-din-florenta-italia-evolutia-populismului-in-spatiul-politic-romanesc-postdecembrist-studiu-de-
caz-asupra-partidului-poporului/

18 Ion Iliescu, „Prefaþã“, în Guy Hermet, Sociologia populismului, traducerea Dan Burcea, Bucureºti,
Editura Artemis, 2007, p. 1.

19 Guy Hermet, Sociologia populismului, ed.cit., p. 5.
20 Ibidem, p. 6.
21 Ibidem, p. 7.



Astfel încât, consider cã numai revenirea la valori poate restructura aceastã
lume haoticã. E bine sã ne aducem aminte de acest lucru, astãzi, când asistãm
neputincioºi la surparea, atât din exterior, dar ºi din interior, a fundamentelor
Europei. Valorile europene sunt întemeiate în cultura clasicã ºi modernã (din
care face parte ºi cultura politicã), funcþia lor fiind aceea de a structura, ºi nu de
a destructura. În acest sens, valorile UE sunt compatibile cu valorile europene:
clasicismul greco-roman, creºtinismul, spiritul ºtiinþific renascentist, filosofia
modernã a drepturilor omului. O societate trebuie sã fie structuratã pe astfel de
valori. Altfel, criza valorilor este veche.

Pe de altã parte, se vede limpede cã nu populismul este cea mai mare amenin-
þare a valorilor UE, ci terorismul, în toate formele lui, inclusiv cibernetice.
Populismul este numai o reacþie sau un mod de a specula aceste crize. În acest
context ne putem întreba: Vrea populismul democraþie directã, participativã vs
democraþie reprezentativã? Personal consider cã discursul populist aparþine unor
lideri „populari“ care aspirã la statutul de elitã.

Pânã la urmã, actuala crizã europeanã este rezultatul dispreþului faþã de va-
lorile culturale academice, al pragmatismul exagerat, cinismului, lãcomiei, ne-
dreptãþii ºi clientelismului, este rezultatul uitãrii gândului la cerul înstelat ºi la
legea moralã din noi, al proiectelor comunitar raþionale ºi altruitste, al paraliziei
conºtiinþei civice.
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