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EDITORIAL 
 

 
Populismul – o tehnică de propagandă 

 

(Populism – a propaganda techinique) 
 
 

 
 

Sorin BOCANCEA 
 

Abstract: Most of the difficulties regarding the definition of populism come from 
its portrail as an ideology. Even if it is an “ism”, populism is not an ideology, as 
is does not meet the specific requirements of such a phenomenon. Populism is a 
propaganda technique belonging to any and all ideologies, and in certain 
conditions (political crisis, economical crisis, ideology deficit) it has the 
tendency to become autonomous in relation to the political system. in these cases 
it extracts themes from all ideologies in order to coagulate the discontent of a 
volatile electorate towards an electoral success. 
 
Keywords: Electorate, Ideology, People, Populism, Propaganda, Political System. 

 
 

Introducere 
 
Ascensiunea mişcărilor populiste 

în Europa după criza economică şi 
după cea a migraţiei a generat dezba-
teri ample şi apariţia unor studii 
menite să explice acest fenomen. Cei 
mai mulţi dintre specialiştii care l-au 
analizat îşi încep demersurile prin a 
arăta dificultăţile pe care le întâmpină 
în încercarea de definire a lui. Fiecare 
constată că populismul poate fi întâl-
nit pe ambele laturi ale eşichierului 

politic, fiind dificil de încadrat con-
ceptual.  

Constat faptul că astfel de difi-
cultăţi au în primul rând cei care ţin 
să prezinte populismul drept ideo-
logie. În cele ce urmează, voi încerca 
o clarificare conceptuală, arătând că, 
în pofida derutantului fapt că este un 
„ism”, populismul nu este o ideolo-
gie, ci o tehnică de propagandă. Voi 
începe cu prezentarea categoriilor de 
definiţii care s-au dat populismului şi 
voi continua cu prezentarea originilor 
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acestui fenomen; apoi, voi preciza cu 
ce sensuri ale ideologiei şi propa-
gandei operez, după care voi prezenta 
câteva argumente în susţinerea tezei 
potrivit căreia populismul este o 
tehnică de propagandă.  

 
 
Definiţii ale populismului 
 
În studiul introductiv la volumul 

colectiv despre populismele din 
Europa şi din cele două Americi pe 
care l-au coordonat, Cas Mudde şi 
Cristóbal Rovira Kaltwasser1 reali-
zează o scurtă trecere în revistă a 
definiţiilor date populismului, extră-
gând din acestea trei sensuri: mişcare, 
stil politic şi discurs.  

Primul sens a fost impus de 
Seymour Martin Lipset2, urmat de 
Gino Germani3, care îl definea ca 
mişcare multi-clasă, organizată în 
jurul unui lider carismatic. Mudde & 
Kaltwasser îşi exprimă anumite 
rezerve faţă de această definiţie, 
arătând că mişcarea multi-clasă este 
specifică politicii de masă şi că 
elementul comun adepţilor popu-
lismului este convingerea că elitele 
au corupt suveranitatea. 

Al doilea sens prezintă popu-
lismul ca legătură între liderul politic 
şi electorat „în jurul unui apel 
indeterminat şi oportunist la popor”. 
Peter Mair4 îl definea ca pe „un 
mijloc de a lega un electorat nedife-
renţiat şi depolitizat de un sistem de 
guvernare neutru şi non-partizan”. În 
acest sens, se poate observa cum 
liderii politici guvernează prin son-
daje, nemaiţinând cont de ideologiile 

partidelor, ci propunând doar pre-
zumtive reforme relevante pentru 
popor. Mudde & Kaltwasser critică şi 
această concepţie, arătând că este 
prea largă, curpinzându-i pe toţi 
actorii politici5.  

Al treilea sens, propus de Ernesto 
Laclau6, prezintă populismul în ma-
nieră marxistă, ca pe o confruntare cu 
sistemul hegemonic, ca pe o luptă 
între blocul puterii şi „popor”. Această 
concepţie ajunge până la a suprapune 
populismul politicii însăşi.  

La aceste trei sensuri, Mudde & 
Kaltwasser adaugă un al patrulea, 
propunând următoarea definiţie: „o 
ideologice rarefiată, care consideră că 
societatea poate fi separată în două 
grupuri omogene şi antagonice: „po-
porul vitruos” şi „elita coruptă” şi 
care argumentează că politica ar 
trebui să fie expresia voinţei generale 
a poporului. […] Mai precis, definim 
populismul ca o ideologie rarefiată, 
care are trei concepte fundamentale 
(poporul, elita şi voinţa generală) şi 
două noţiuni cărora se opune direct 
(elitismul şi pluralismul)”7. Sintagma 
„ideologie rarefiată” le permite celor 
doi să explice faptul că populismul 
este ataşat „altor ideologii, fie ele 
dense (liberalism, socialism) sau rare-
fiate (ecologism sau naţionalism)”8.  

Într-o lucrare mai veche9, Mudde 
definea populismul drept o „ideolo-
gie slabă care poate fi uşor combinată 
cu ideologii foarte diferite, care pot 
include comunismul, ecologia, naţio-
nalismul şi socialismul”. Această 
definiţie va fi preluată şi în volumul 
pe care l-a coordonat cu Kaltwasser. 
Ca o primă observaţie, este surprin-



Ascensiunea populismului 

 7 

zător faptul că autorii integrează 
naţionalismul în categoria ideolo-
giilor „rarefiate”, pentru ca imediat să 
enumere naţionalismul în rând cu 
socialismul. Or, dacă am accepta 
această distincţie, „dens-rarefiat”, 
naţionalismul s-ar plasa sigur în 
rândul ideologiilor dense.  

Populismul este prezentat ca ideo-
logie şi în literatura politologică româ-
nească. Încadrându-l în rândul ideolo-
giilor „particulare”, Daniel Şandru îl 
prezintă ca pe o ideologie trans-
doctrinară şi procesuală, diferenţa 
faţă de celelalte ideologii constând 
„atât în combinarea unor elemente 
doctrinare care nu-i aparţin în chip 
originar, cât şi în faptul că se auto-
construieşte ideologic chiar în timpul 
procesului de instituire ontologică a 
unei realităţi sociale pe care o opune 
stării actuale a unei societăţi date”10. 
Şi Mihaela Andreea Pădureanu11 
prezintă populismul ca pe o ideo-
logie, enumerând o serie de trăsături 
şi de conţinut ideologic al acestuia, 
fără însă a propune o definiţie. Trebuie 
să ne mulţumim doar cu „elementele 
constitutive” ale populismului pe care 
autoarea le prezintă: antielitismul, anti-
establishment-ul şi antiinstituţiona-
lismul.  

Remarcând dificultăţile întâmpi-
nate în definirea populismului, Sergiu 
Gherghina şi Sorina Soare îl prezintă 
drept „o familie politică complexă ce 
valorizează cu precădere instinctul şi 
emoţia în dauna spiritului raţional 
legal”12. În treacăt fie spus, majori-
tatea ideologiilor valorizează instinctul 
şi emoţia, această stare de lucruri 
fiind specifică propagandei ce face 

posibilă orice ideologie. Voi reveni 
asupra acestei chestiuni. 

În fine, trebuie menţionat faptul 
că există studii despre ideologiile 
politice13 în care populismului nu i se 
acordă niciun loc. Consider justă 
această neîncadrare a populismului în 
rândul ideologiilor, poziţie pe care o 
voi argumenta în studiul de faţă. 

 
 
Apariţia populismului 
 
În Enciclopedia Blackwell a 

gândirii politice, Margaret Canovan 
prezintă populismul drept „termen cu 
o multitudine de sensuri, ce se pot 
grupa în două mari categorii: popu-
lism agrarian – un ansamblu de mişcări 
şi doctrine socio-economice radicale 
preocupate de interesele ţăranilor şi 
ale micilor fermieri – şi populism 
politic – un număr de atitudini, acti-
vităţi şi tehnici bazate pe apelul la 
popor”14. Autoarea remarcă faptul că 
cele două categorii se întâlnesc în 
diverse sisteme politice. În această 
prezentare, ea ne trimite în primul 
rând la apariţia populismului şi apoi 
la formele pe care le-a îmbrăcat 
ulterior. Consider că putem să înţe-
legem acest fenomen analizând, chiar 
şi sumar, condiţiile apariţiei sale.  

O analiză etimologică a cuvân-
tului „populism” ar putea induce ideea 
că fenomenul pe care îl desemnează a 
apărut încă din antichitate, întrucât şi 
romanii făceau recurs adesea la 
populum atunci când era nevoie de 
un spor de legitimitate a unor acte 
politice. Chiar mai înainte, grecii 
invocau demos-ul în acelaşi scop, 
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democraţia însăşi fiind înţeleasă ca 
formă de exercitare a puterii de către 
popor. Chantal Delsol15 asociază po-
pulismul cu „apărarea particularului” 
pe care şi-o aroga demogogia din 
antichitatea greacă.  

Astăzi, când se vorbeşte de popu-
lism, nu se mai coboară în istorie 
până la originile culturii europene, 
pentru că noţiunile prin care este 
definit acesta (mişcare, acţiune de 
comunicare sau ideologie) nu sunt 
operaţionale înainte de Revoluţia 
Franceză. În majoritatea manualelor 
şi studiilor16 ce se preocupă de acest 
fenomen, originile populismului sunt 
considerate a fi narodnicismul rus şi 
mişcarea fermierilor americani din 
statele vestice şi sudice. Este evident 
faptul, că în ambele cazuri, a fost 
vorba de mişcări emancipatoare.  

Apropiindu-ne puţin de narod-
nicism (Narodnicestvo), constatăm că 
acea mişcare de stânga, ce avea ca 
scop rezolvarea problemelor ţăranilor 
din Rusia de la mijlocul secolului al 
XIX-lea, a dus la apariţia partidelor 
Zemlia i volia (Pământ şi libertate) şi 
Ciornâi peredel (Repartizarea neagră). 
Misiunea emancipatoare a acestora a 
făcut ca ele să fie înlocuite la înce-
putul secolului XX cu un partid ce îşi 
arăta explicit apartenenţa ideologică: 
Partidul Socialist Revoluţionar17. În 
pofida denumirii cu trimitere expli-
cită la norod, la popor, narodnicismul 
nu este o ideologie de sine stătătoare 
sau alta decât socialismul. Narodni-
cismul nu este altceva decât socia-
lismul dintr-o societate neindustriali-
zată, fără proletariat. Aşa cum arăta 
Nicolai Berdiaev18, el este un stadiu 

al socialismului rus, plasat între 
socialismul utopic şi cel ştiinţific sau 
marxist. Narodnicismul este expresia 
slavofiliei (deci, a antioccidenta-
lismului), care solicita următoarea 
ordine: ortodoxie, popor, autocraţie 
(ţarul susţinea altă ordine: autocraţie, 
ortodoxie, popor), văzând în stat 
păcatul19. Narodnicii necredincioşi, 
precum Herzen şi Bakunin, voiau un 
socialism tipic rusesc, ce se opunea 
individualismului burghez, fiind con-
vinşi de faptul că Rusia va ajunge la 
un adevăr social direct, fără a 
experimenta „chinurile capitalismu-
lui”20. Ei reprezintă tipul „nobilului 
care se căieşte”21 din pricina unui 
păcat social. În evitarea capitalismu-
lui, narodnicii se vor întâlni cu revo-
luţionarii, mai exact cu nihiliştii, al 
căror reprezentant de seamă a fost 
Neceaev (cel ce va ajunge să conducă 
partidul narodnicist chiar din închi-
soare). Astfel vor ajunge narodnicii 
să susţină ideea anarhistă a unui 
viitor lipsit de orice formă de guver-
nământ22. Şi din acest motiv narodni-
cismul trebuie perceput în contex-
tualitatea sa. Respingând deopotrivă 
establishmentul şi valorile occiden-
tale, narodnicii vedeau în mujik sin-
gurul păstrător al valorilor religioase 
şi ruseşti23. De aceea, narodnicismul 
poate fi revendicat şi de către naţio-
nalismul rus, iar anticonstituţiona-
lismul i-a fost furnizat de nihilism. În 
consecinţă, narodnicismul nu este o 
altă ideologie decât socialismul şi, aş 
completa eu, şi decât naţionalismul 
rus în faza lor incipientă.  

Guy Hermet24 remarcă absenţa 
unei necesare intenţii ideologice a 
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populismului, arătând că apropierea 
populiştilor de „popor” nu s-a făcut 
dintr-o strategie sau din motive 
doctrinare, ci dintr-o pulsiune morală, 
deoarece în condiţiile ignorării de 
către guvernare a celei mai mari părţi 
a populaţiei Rusiei (analfabetă şi 
pauperă), socialismul li se părea just. 
Hermet afirmă chiar că „populiştii 
ruşi nu profesează deci o ideologie 
propriu-zisă şi nu au intenţia de a 
fabrica una. Ei nu au decât o singură 
regulă de comportament şi o singură 
convingere: acţiunea cu şi pentru 
popor, sacrificiul personal în slujba 
lui ca regulă de comportament sau 
normă de viaţă şi convingerea că 
salvarea pământului rusesc nu se va 
ivi decât din rândul acestor ţărani 
reduşi la condiţia de şerbi. Pentru ei, 
locuitorii satelor încarnează chinte-
senţa Rusiei prin numărul şi, mai 
ales, prin autenticitatea lor”25.  

Consider că, în pofida faptului că 
narodnicii nu şi-au propus să „pro-
feseze” o ideologie, ei profesau chiar 
două: socialismul şi, mai ales, naţio-
nalismul. Mujikul trebuia emancipat 
(aşa cum socialismul susţinea) pentru 
că el reprezenta identitatea Rusiei 
(aşa cum naţionalismul o cerea). 

În opinia lui Guy Hermet, a căuta 
originea populismului în narodnicism 
înseamnă, de fapt, a urmări mai mult 
apariţia cuvântului şi mai puţin emer-
genţa fenomenului, care precede 
narodnicismului. El argumentează că 
„naţionalismul şi populismul se între-
ţes într-adevăr în naşterea statului 
naţional şi a regimurilor democratice 
ale căror debuşeu îl constituie. De 
aceea, există uneori tendinţa să se 

uite că modelul civic modern – repu-
blicanismul, în Franţa – s-a ivit, la 
origine, dintr-un proces de socializare 
de stil naţional-populist”26. În fond, 
naşterea cetăţeniei moderne, ce a 
transformat populaţiile în actor poli-
tic, a fost un proiect populist. Şi 
pentru că includerea tuturor stărilor 
sociale în noul corp politic, numit 
„popor”, s-a realizat în pofida voinţei 
elitelor politice de atunci, populismul 
a avut şi o componentă antielitistă şi 
antisistem, pe care o păstrează şi astăzi 
(însă din alte motive). În fond, s-a 
glisat de la popor la naţiune, proces 
produs şi în Anglia secolului al 
XVIII-lea, când Camera Comunelor 
a stabilit că poporul este singur în 
drept să guverneze prin cei care 
vorbesc în numele lui, şi în timpul 
Revoluţiei franceze, când mandatarii 
stării a treia au fost consideraţi 
„mandatarii cvasi-totalităţii ţării” şi, 
imediat, numiţi „reprezentanţii popo-
rului francez”. „Poporul dispare în 
folosul naţiunii, alegerea nefiind atât 
de inocentă căci adjectivul „naţional” 
nu mai desemnează, începând de 
acum încolo, altceva decât teritoriul 
preivilegiat al suveranităţii, monopo-
lizat de adunare”27.  

Populismul în varianta sa narod-
nicistă se va întâlni şi în alte ţări cu 
populaţie preponderent rurală. În 
China, Mao a pus în centru ţărăni-
mea, pe care a etichetat-o „popor”, de 
la care toate celelalte categorii sociale 
erau obligate să înveţe sau să reînveţe 
valorile de bază. Pornind de la 
această realitate, în glosarul de la 
finalul lucrării sale despre ideologii, 
Leon P. Baradat28 defineşte popu-
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lismul astfel: „convingerea că oame-
nii simpli sunt sufletul societăţii”, 
printre adepţii acestei „idei roman-
tice” enumerându-i pe Thomas 
Jefferson, narodnicii şi Mao Tzedung.  

Între populismul agrarian şi cel 
politic există o diferenţă fundamen-
tală: sensul emancipator şi patosul 
identitar ale primului aparţin unor 
două mari ideologii, socialismul şi 
naţionalismul, populismului politic 
ulterior rămânându-i doar misiunea 
mobilizatoare a unui „popor” ce se 
adună în jurul diferitelor teme. Şi aici 
trebuie făcută o distincţie: temele în 
jurul cărora este „adunat” poporul 
sunt propuse atât de ideologiile 
moderne şi contemporane (cum sunt 
libertatea, proprietatea, tradiţia, lupta 
de clasă, lupta de rasă ş.a.), cât şi de 
lideri politici oportunişti ce preferă să 
se desprindă temporar de ideologiile 
în care au crescut pentru a se con-
centra pe o temă de moment în sco-
pul de a accede la putere.  

Dacă privim spre „elementele 
constitutive”29 (idealizarea poporului, 
statalismul, personalizarea condu-
cerii, xenofobia, rasismul, valorizarea 
imaginii unei societăţi organice, utili-
zarea intensivă a teoriilor conspiraţio-
niste, afinitatea cu o religie, anti-
elitism şi anti-establishment) şi spre 
„trăsăturile”30 populismului (consti-
tuirea poporului, sacralizarea trecu-
tului glorios, mântuirea neamului 
ş.a.), observăm cu nu există nici una 
care să nu se găsească în cel puţin 
una dintre ideologiile clasice. Popu-
lismul nu are temele sale, ci doar 
obiectivul de a aduna un popor 
pentru cel puţin o temă ce i se pare 

relevantă unui liderpolitic la un 
moment dat. 

În opinia mea, populismul se 
manifestă în cadrul fiecărei ideologii, 
însă înregistrează momente de auto-
nomizare în anumite condiţii politico-
ideologice, atunci când se produce 
distanţarea temporară de o ideologie 
pentru a funcţiona doar ca tehnică de 
propagandă. Faptul de a reuşi să 
aduni la un moment dat un „popor” 
în jurul unei teme nu este suficient 
pentru a considera un astfel de 
demers drept o ideologie. Voi explica 
acest lucru după ce voi prezenta pe 
scurt cu ce sensuri ale ideologiei şi 
ale propagandei operez.  

 
 
Ideologia şi propaganda 
 
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, 

Destutt de Tracy31 propunea, o 
„ştiinţă a ideilor” sau o analiză a for-
mării senzaţiilor şi judecăţilor noastre 
sub numele de ideologie. În opinia 
lui, toate cunoştinţele privitoare la 
originea judecăţii, vorbirii şi dorinţei 
ne ajută să găsim „principiile educa-
ţiei şi legislaţiei”32. Cunoaşterea 
cauzelor judecăţilor noastre va face 
posibilă o guvernare fundamentată pe 
cunoaştere, ideologia fiind tocmai 
noua ştiinţă a guvernării. Numărân-
du-se iniţial printre susţinătorii 
acestei noi concepţii antimetafizice 
(bazată pe descoperirile biologiei), 
Napoleon îi va ataca ulterior, asoci-
ind în mod paradoxal eticheta ideolo-
gi altor etichete precum „metafizi-
cieni”, „visători”, „terorişti” etc. De 
atunci, ideologia a căpătat un sens 
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peiorativ pe care îl vor exploata 
Marx33, ce va susţine că „în întreaga 
ideologie oamenii şi relaţiile dintre ei 
apar cu capul în jos, ca într-o camera 
obscura…”, şi Engels34, care va com-
pleta definiţia, arătând că ideologia 
este „un proces realizat de gânditorul 
aşa-zis conştient, într-adevăr, dar 
conştiinţa lui este una falsă”.  

 M-am ocupat de multitu-
dinea de definiţii date ideologiei de 
către autori de diverse orientări ideo-
logice cu altă ocazie, iar din cele 15 
sensuri identificate am extras următoa-
rea definiţie sintetică, pe trei niveluri: 

1. „ideologia este un set coerent 
de teorii ştiinţifice şi filosofice, cre-
dinţe şi expresii, asumate în proporţie 
de masă, prin care indivizii şi 
comunităţile îşi percep identitatea, 
raporturile lor cu lumea şi raporturile 
de putere (ansamblul acestor obiecti-
vări fiind efectul socializării şi liantul 
oricărei comunităţi) pentru a acţiona 
în vederea obţinerii fericirii (orice 
nume ar purta aceasta: emancipare, 
bunăstare, confort etc.); 

2. ideologia este un instrument 
de dominare politică (ce poate lua 
aspectul emancipării) a cărui utilizare 
poate lua mai multe forme: fie 
impunerea unui tip de raţionalitate 
(cea tehnică) sau a unui univers sim-
bolic ca fiind drept singurul valabil şi 
dezirabil, fie conceperea unor măsuri 
de inginerie socială, fie explicarea şi 
ordonarea faptelor ca desfăşurare a 
unei idei; 

3. ideologia este metodă de cu-
noaştere în ştiinţele sociale”35. 

Toate aceste trei niveluri sunt 
complementare. 

În analiza populismului, propun 
să ne oprim asupra primului nivel, 
pentru a constata că acesta nu înde-
plineşte o condiţie esenţială pentru a 
fi o ideologie: nu este un set coerent 
de teorii care să propună o concepţie 
despre lume şi viaţă. Ideologiile 
propun o Weltanschauung şi edifică 
un anumit tip uman, propun moduri 
de viaţă, având un puternic caracter 
formator. Ideologiile formează oame-
ni cu anumite convingeri, create în 
timp, ele presupun un permanent efort 
de educaţie sau îndoctrinare. Popu-
lismul nu are o astfel de caracteristică.  

Totuşi, s-ar putea replica, popu-
lismul îndeplineşte a doua condiţie a 
ideologiei: asumarea unui mesaj în 
proporţie de masă. Cu toate că nu 
este o ideologie, populismul adună 
„popoare” pentru diverse cauze pre-
zentate drept căi spre fericire. Dar, 
trebuie spus că dacă fiecare dintre 
condiţiile ideologiei sunt necesare, 
niciuna nu este şi suficientă. Doar 
îndeplinirea lor simultană generează 
o ideologie. Cea de-a doua condiţie a 
ideologiei ne trimite spre propa-
gandă. Niciun set coerent de teorii 
ştiinţifice şi filosofice, credinţe şi 
expresii nu poate deveni ideologie 
fără propagandă. Însă propaganda nu 
transmite întotdeauna un set coerent 
de teorii ştiinţifice şi filosofice, 
credinţe şi expresii, ci urmăreşte, 
adesea, obiective punctuale. Apoi, nu 
este suficient pentru un discurs 
indicarea unui clivaj (elite-popor, de 
exemplu) pentru a fi o ideologie.  

Relaţia dintre ideologie şi propa-
gandă este una de la scop la mijloc. 
Un set coerent de teorii ştiinţifice şi 
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filosofice, credinţe şi expresii poate 
deveni ideologie doar datorită propa-
gandei, însă propaganda nu serveşte 
întotdeauna formării sau întreţinerii 
unei ideologii.  

Pentru a clarifica cele afirmate, 
voi prezenta pe scurt ce este propa-
ganda şi care este relaţia acesteia cu 
ideologia. Cu altă ocazie36, am arătat 
faptul că „dacă analizăm condiţiile ce 
au dus la apariţia ideologiei şi a 
propagandei politice, observăm că ele 
sunt aceleaşi: Iluminismul cu toate 
procesele sale (alfabetizarea, apariţia 
sistemelor naţionale de şcoli, laici-
zarea vieţii publice), revoluţia in-
dustrială (care a dus la apariţia 
marilor comunităţi urbane), apariţia 
ziarului ieftin (ce a facilitat accesul în 
masă la informaţie) şi introducerea 
sufragiului universal. Una dintre 
caracteristicile ideologiei este tradu-
cerea mesajelor ştiinţei şi filosofiei în 
limbajul simplu al individului abia 
alfabetizat... Simplificarea mesajelor 
complexe, traducerea pe înţelesul 
tuturor este unul dintre principiile 
propagandei. Putem spune că propa-
ganda este ideologia în acţiune”. 

Jacques Ellul arăta faptul că 
„propaganda modernă trebuie să se 
adreseze în acelaşi timp atât indivi-
dului, cât şi masei. [...] Propaganda 
modernă este cea care îi atinge pe 
indivizii incluşi în masă şi în măsura 
în care sunt participanţi într-o masă 
şi, reciproc, care vizează o mulţime 
dar în măsura în care ea este compusă 
din indivizi”37. 

Un autor italian postbelic, Antonio 
Miotto38, a legat propaganda direct de 
procesul de masificare, arătând că 

este „o tehnică de presiune socială ce 
tinde să formeze grupuri psihologice 
sau sociale cu structură unificată şi să 
omogenizeze stările afective şi men-
tale ale indivizilor respectivi”. Ideea 
masificării este prezentă şi în defi-
niţia lui Edward Bernays39: „Propa-
ganda modernă desemnează un efort 
coerent şi de amploare pentru a 
suscita sau diminua evenimentele cu 
scopul de a influenţa raporturile 
marelui public cu o întreprindere, o 
idee sau un grup. […] Trebuie reţinut 
în primul rând că propaganda este 
universală şi permanentă; apoi, în 
cele din urmă, că ea înregimentează 
opinia publică exact aşa cum o 
armată înregimentează corpurile 
soldaţilor săi”. 

La fel ca în cazul ideologiei, 
analizând multitudinea de formulări 
şi sensuri propuse în literatura de 
specialitate, am extras următoarea 
definiţie sintetică a propagandei: „teh-
nica de comunicare, decisă şi susţi-
nută în mod sistematic de către o 
structură instituţională care, făcând 
apel la dimensiunea iraţională a mem-
brilor grupului prin manipularea 
simbolurilor relevante (definită de 
simplificare şi repetare), urmăreşte 
declanşarea unor acţiuni ce au ca 
scop menţinerea sau modificarea 
raporturilor de putere din respectivul 
grup sau dintre acesta şi altele potrivit 
deciziei agentului, măsura eficienţei 
sale fiind dată de atingerea acestui 
scop şi nu de realizarea unui ideal 
moral”40.   

Aşa cum am arătat mai sus, 
propaganda este ideologia în acţiune, 
dar asta nu înseamnă că orice demers 
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propagandistic serveşte scopului unei 
ideologii, chiar dacă mesajul este 
extras dintr-o ideologie. Cel mai bine 
se poate vedea acest lucru în cazul 
populismului, care nu este altceva 
decât o formă de propagandă, o 
tehnică de captatio benevolentiae, ce 
mizează pe adresarea directă către un 
auditoriu, pe care îl formează şi îl 
creşte chiar în actul comunicării, cu 
scopul accederii la putere a unui lider 
sau a unei formaţiuni politice. Odată 
scopul atins, se produce o reintegrare 
ideologică a liderului în ideologia 
mamă şi o diminuare a „poporului”, 
cauzată de abandonarea temei sau de 
rezolvarea chiar şi parţială a proble-
mei propusă ca temă. Voi detalia 
această idee în cele ce urmează. 

 
 
Populismul este o tehnică de 
propagandă 
 
Dificultatea pe care o întâmpină 

unii autorii în definirea populismului 
este prezenţa lui în tot spectrul 
politic. Însă cu o asemenea fundătură 
se confruntă doar cei ce îl consideră 
ideologie şi care, constatând că acesta 
nu se încadrează într-un loc anume 
pe eşichierul politic, preferă să îi 
adauge ideologiei diverse atribute: 
„densă”, „rarefiată”, „slabă”, „trans-
doctrinară” ş.a.. Or, populismul este 
doar o tehnică specifică ideologiei ca 
fenomen, fapt ce explică omnipre-
zenţa sa. 

De unde a venit considerarea 
populismului drept ideologie? Cred 
că asimilarea sa cu narodnicismul şi 
cu mişcarea fermierilor a dus la 

considerarea sa drept mişcare politică 
şi, de aici, drept ideologie, aşa cum 
am văzut în clasificarea definiţiilor41. 
Or, am văzut că cele două mişcări 
politice au fost socialiste.  

Populismul este o componentă ne-
cesară oricărei ideologii, însă iese în 
evidenţă până la niveluri îngrijo-
rătoare în perioada crizelor ideolo-
giilor, atunci când mesajele clasice se 
tocesc şi rămâne doar componenta 
polemică. Şi cum toate ideologiile au 
drept condiţie esenţială împărtăşirea 
de către mase a mesajelor proprii, 
atunci când aceste mesaje slăbesc 
rămâne doar intenţia de a mobiliza 
masele pentru vot chiar împotriva 
grupărilor ce animate de ideologii. 
Însă mobilizarea nu se mai realizează 
cu mesajele clasice, specifice fiecărei 
ideologii, ci cu unele de moment. 
Oportunităţile găsite în sondajele de 
opinie, ce au în spate nevoi reale sau 
create, sunt cele ce furnizează „cauza” 
pentru care un lider va milita pentru 
scurt timp. Dacă un sondaj de opinie 
va arăta că o masă semnificativă va 
dori tăierea cozilor câinilor albi, acest 
lucru va deveni program electoral ce 
îl va putea propulsa pe lider la guvernare.  

Populismul reduce fenomenul po-
litico-ideologic (ce presupune forma-
rea în timp a unui electorat cu 
anumite convingeri) dintr-o societate 
la simpla tehnică de cucerire a puterii 
prin oferirea unui răspuns la o nevoie 
imediată, pe care fie o identifică prin 
căi ştiinţifice, fie o intuieşte, fie o 
creează prin campanii mediatice. 
Ideologiile urmăresc crearea de con-
vinşi, emit mesaje care întreţin masele 
de militanţi şi de simpatizanţi într-un 
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program de fericire pe termen lung, 
cu o inerţie mare în raport cu valorile 
asumate. De aceea, ideologiile clasice 
au susţinători chiar şi în perioadele în 
care partidele ce se revendică de la 
ele înregistrează eşecuri în actul gu-
vernării şi în cel electoral. Ideologiile 
propun perspective; populismul, nu. 
Populismul nu este interesat nici de 
convinşi, nici de formarea unei mase 
pe termen lung, ci de mobilizarea 
unei mase pentru o temă, hic et nunc, 
pentru câştigarea alegerilor. De aceea, 
odată ajunşi la guvernare, populiştii 
vor sfârşi prin a reveni la mesajele şi 
măsurile specifice ideologiilor clasi-
ce. În primul rând, sunt nevoiţi să facă 
acest lucru pentru că este imposibil 
ceea ce susţin ei, adică guvernarea de 
către popor. „Plebiscitul cotidian” este 
posibil doar în varianta renaniană42, 
nicidecum în cea pe care o propun 
populiştii, ca formă de guvernare di-
rectă, ca democraţie referendară.  

Liderii populişti sunt oile rătăcite 
ale ideologiilor şi trădătorii acestora. 
Ei trădează ideologia pentru a se 
propune pe ei înşişi sau, uneori, 
pentru a salva partidul incapabil să se 
mai ţină de principiile ideologiei 
căreia aparţin. Istoria politică reţine 
liberali, socialişti, conservatori, naţio-
nalişti, comunişti, fascişti, persoane 
care se formează şi mor în aceeaşi 
ideologie, lăsând o moştenire poli-
tico-ideologică (indiferent cum este 
ea sub aspect moral), dar nu va reţine 
populişti decât ca pe accidente, pentru 
că aceştia nu au consistenţă ideolo-
gică, fiind doar beneficiari ai unor 
oportunităţi istorice. După succesul 
sau eşecul lor în alegeri, aceştia fie 

vor dispărea, fie îşi vor căuta adăpost 
în ideologiile din care au evadat 
pentru scurt timp, în culcuşul sim-
bolic al acestora, în care îşi vor găsi 
liniştea în aşteptarea următoarei opor-
tunităţi, a următoarei aventuri. 

Populismul presupune iniţial ru-
perea declarativă de ideologia mamă. 
După cum observă Margaret 
Canovan43, „un politician poate fi 
numit populist dacă evită angajamen-
tele ideologice şi pretinde că vorbeşte 
nu în numele vreunei facţiuni sau 
clase, ci în numele întregului popor 
sau dacă aparţine unui partid cu 
principii sumare şi politici eclectice, 
“bun pentru toată lumea””. Succesul 
acestuia vine în măsura în care el se 
prezintă chiar împotriva ideologiei, 
operând reducţionist cu sensul dat de 
Marx şi Engels acesteia, ca lume 
răsurnată şi ca falsă conştiinţă. El se 
va prezenta ca un cetăţean „critic” şi 
necorupt de ideologia spre care în 
mod ritualic îşi aruncă săgeţile. Însă 
aşa cum Marx nu a scăpat de 
paradoxul în care îl împingea utopica 
ajungere în comunism, nici popu-
lismul nu scapă de paradoxul guver-
nării cu program anti-establishment. 

Cât priveşte masa ce vibrează la 
mesajul populist, ea este „oaste de 
strânsură” ce se dezintegrează după 
consumarea actului electoral. Nu 
există populişti convinşi, fiindcă 
populismul şi convingerea sunt 
termeni incompatibili. 

Apare adesea întrebarea referi-
toare la succesul populismului: cum 
de pătrunde mesajul, cum de reuşeşte 
să coalizeze o masă ce poate atinge la 
un moment dat într-o societate un 
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procent de invidiat? Explicaţia e 
simplă. Fiind schemă de propagandă, 
populismul se adresează în primul 
rând indivizilor uşor de influenţat, 
care îndeplinesc anumite condiţiii 
psiho-sociale pentru a se înregimenta 
rapid şi necritic: excluşi social, încli-
naţi spre extremism sau anarhism, 
analfabeţi politic (oameni care, în 
mod obişnuit, nu participă la alegeri). 
De regulă, este vorba de indivizi cu 
un nivel scăzut de educaţie. S-a putut 
vedea în studiile realizate cu prilejul 
unor evenimente precum Grexit-ul şi 
Brexit-ul care este profilul celor ce au 
vibrat la mesajele populiste, vorbin-
du-se de partea „tăcută” şi de cea 
„profundă” a societăţilor respective. 
La fel, s-a putut vedea şi în România 
profilul celor care au votat un partid 
precum Partidul Poporului – Dan 
Diaconescu44. Sunt indivizi pe care 
elitele politice, expuse unor procese 
de osificare şi depolitizare specifice 
perioadelor de prosperitate şi 
echilibru politic, îi pierd pe drum 
sunt cei ce ajung să susţină proiectele 
populiste. Pe aceştia un mesaj 
populist îi ia în seamă, îi face să se 
simtă importanţi, îi recuperează. Dar, 
pentru a ajunge la „inima” lor, 
populismul va trebui să li se adreseze 
cu numele pe care toate ideologiile li-
l dau: poporul. 

Nicio ideologie nu ignoră „popo-
rul” sau „voinţa generală”, întrucât 
toate îşi asumă misiunea de a aduce 
fericirea tuturor, chiar dacă pentru 
fiecare dintre acestea „poporul” are 
înţelesuri specifice. Nicio ideologie 
nu contrazice faptul că scopul 
politicii este fericiriea tuturor şi că 

„voinţa generală” este determinantă 
în viaţa politică şi în conceperea 
politicilor publice. De „voinţa gene-
rală a poporului” este nevoie pentru a 
vota atât politici de stânga, cât şi de 
dreapta. Şi aici populismul se dove-
deşte a fi însăşi calea prin care 
ideologiile adună indivizii în masă. În 
studiul final al volumului pe care l-au 
coordonat, Mudde & Kaltwasser 
constată că „în societăţile relativ 
bogate şi egalitare (precum cele din 
Austria, Belgia, Canada, Republica 
Cehă şi Slovacia, descrise în acest 
volum) actorii populişti tind să defi-
nească „poporul” în termeni etnici, şi, 
prin urmare, păstrează noţiunea de 
participare politică pentru populaţia 
nativă. Prin contrast, în societăţile 
relativ sărace (precum cele din 
Mexic, Peru şi Venezuela) forţele 
populiste definesc, de regulă, „popo-
rul” ca defavorizat din punct de 
vedere socio-economic şi, prin urmare, 
caută să promoveze incluziunea unor 
grupuri mari care sunt, subiectiv şi 
obiectiv, excluse din societate”45. 
Este evident faptul că populismul nu 
propune ceva nou, ci utilizează ter-
menul „popor” strict pentru a mobi-
liza: în societăţile nu doar bogate, ci 
şi modernizate după modelul herde-
rian (aşa cum sunt cele din Europa 
Centrală), termenul este folosit în 
sensul impus de naţionalism; în cele 
modernizate în paradigma socialistă, 
el este folosit în sensul în care 
socialismul îl propune. Populiştii nu 
au inventat nimic, ci utilizează acest 
concept cu sensul care îşi dovedeşte 
maxima eficienţă într-o anumită 
societate, cu sensul la care vibrează 
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cât mai mulţi votanţi. Ei iau acest 
concept de-a gata şi îl utilizează 
pentru activarea unui electorat care să 
voteze o cauză ce poate aparţine, 
teoretic, ideologiilor politice.  

Există, totuşi, un element specific 
populismului în utilizarea „popo-
rului”. Dacă ideologiile clasice îl 
plasează în jocul politic, populismul 
îl extrage, îl cheamă în afara jocului 
politic, cu pretenţia că îl salvează de 
la o farsă (de fapt, farsa abia atunci 
începe). Motivul acestui gest, prin 
care populismul este antiestablish-
ment, ţine strict de marketingul 
electoral: nevoia de prezenta o soluţie 
ca fiind nouă în comparaţie cu cele 
propuse de establishment, a căror 
ineficienţă este atacată. Iar elementul 
de noutate este promisiunea că solu-
ţia vine direct de la popor. Întrebarea 
este: care popor? 

Dacă „poporul” sau electoratul 
ideologiilor clasice este unul stabil, 
format în timp şi convins de prin-
cipiile ideologiilor şi de justeţea 
jocului democratic, „poporul” sau 
electoratul populist este unul volatil, 
de conjunctură şi care îmbrăţişează 
ideea că mecanismele democratice 
sunt o farsă. Aşa cum remarcă Mudde 
& Kaltwasser, democraţia liberală con-
sideră poporul ca o forţă constituită, 
formată prin tradiţie, care se crista-
lizează în constituţia ce stabileşte 
condiţiile exercitării puterii politice; 
populismul consideră poporul drept 
forţă constituantă, adică principalul 
actor al (re)creării şi actualizării nor-
melor exercităriii puterii46. De aici 
antidemocratismul populismului. 

Faptul că populismul este o 
simplă tehnică de propagandă şi nu o 

ideologie pe care să se poată funda-
menta o guvernare este dovedit de 
paradoxul pe care îl conţine. Nevoia 
de a se propune ca alternativă la 
establishment îl determină pe liderul 
populist să acuze în mod constant 
clasa politică cu scopul de a da 
satisfacţie celor care uită că el însuşi 
este politician, că face parte din clasa 
politică ce a produs gravele probleme 
pe care el le acuză şi pentru care şi el 
poate fi acuzat la fel de bine. Însă 
paradoxul iese şi mai tare în evidenţă 
atunci când acest lider obţine 
succesul electoral. Cum poţi guverna 
cu un program antiestablishment? O 
scurtă privire asupra ţărilor în care 
liderii populişti au avut sorţi de izbândă 
ne arată că aceştia fie au revenit la 
ideologiile din care s-au ivit, aplicând 
politici specifice acestora, fie au dat 
bir cu fugiţii, cum a procedat Nigel 
Farage după Brexit. Acestea sunt 
singurele căi de ieşire din paradox. 
Populismul rezistă doar ca schemă de 
propagandă; depăşirea acestui statut 
îl desfiinţează. 

Chiar dacă un lider populist ajuns 
la guvernare se va întoarce cuminte 
în matca sa ideologică, el va menţine 
mesajul populist şi între tururile de 
scrutin, explicaţia acestui fapt fiind 
una simplă: marketingul politic dictea-
ză acest comportament. În act nu este 
atât o cauză pe care o ideologie îi cere 
poporului să o susţină, cât nevoia 
liderului de a atrage atenţia, de a 
rămâne pe piaţă şi de a arăta la nivel 
discursiv că nu-şi trădează votanţii. În 
fapt, o parte dintre votanţii pe care 
măsurile luate i-au satisfăcut nu vor 
mai fi anti-establishment, iar partea 
nesatisfăcută va rămâne în aşteptarea 
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unui nou sezon anti-establishment: fie 
va căuta un alt lider, fie rămâne în 
aşteptarea ca vechiul idol să se rupă 
iar din ghearele establisment-ului.  

Ascensiunea populismului este un 
simptom al crizei ideologiilor clasice. 
În opinia mea, singurul lucru bun al 
populismului este forţarea partidelor 
din ideologiile cărora el se înfruptă de 
a se relansa, pentru că se simt ame-
ninţate. Populismul dislocă electo-
ratele tuturor partidelor, dar mai ales 
ale celor cărora le parazitează ideo-
logia. Recunoaştem în populism o 
„muncă a negativului” în realitatea 
politică a unei comunităţi. Dacă în 
afaceri totul se reduce la bani, în po-
litică totul se reduce la voturi. Pentru 
a înţelege uneori resorturile unei 
crime, avem la îndemână îndemnul 
follow the money; pentru a înţelege 
resorturile populismului, trebuie să 
urmăm îndemnul follow the votes. 

Rupând din voturile partidelor ce 
îşi asumă anumite ideologii, popu-
lismul le trezeşte din somnolenţa 
stabilităţii lor pe piaţa politică şi le 
obligă să-şi aducă aminte de obli-
gaţiile pe care le au faţă de societate. 
El poate fi o modalitate de refacere a 
legăturii dintre elită şi corpul politic 
pe care aceasta îl reprezintă. Popu-
lismul este insesizabil atunci când 
poartă mesajul unei ideologii consa-
crate, dar deranjează atunci când nu 
poartă un astfel de mesaj, ci scoate în 
evidenţă doar clivajul şi atacă esta-
blishmentul şi elitele. Temele pentru 
care populismul creează şi recreează 
„poporul” sunt simptome ale unor 
crize şi indică scăpările sau eşecurile 
din politicile publice ale establish-

ment-ului. Populismul scoate din 
adormire partidele împingându-le 
spre reideologizare şi poate împinge 
societatea spre repolitizare. El acuză 
elitele că nu-şi mai îndeplinesc 
misiunea şi le arată partidelor din 
establishment că electoratele lor pot 
fi coagulate într-un alt „popor” care 
să le conteste.  

Este uşor de remarcat panica în 
care intră liderii partidelor politice 
din establishment la apariţia unui 
lider populist. Eroarea pe care o 
întâlnim cel mai des la aceştia este 
combaterea mesajului populist cu alte 
mesaje populiste. Se intră într-o 
spirală a populismului, în care liderii 
politici îmbracă temporar haina 
discursivă a celui pe care îl combat 
pentru a-şi salva propriul „popor”, 
„cu populismul pre populism căl-
când”. Se mizează pe succese de 
moment, ignorându-se faptul că popu-
lismul poate fi combătut doar prin 
iniţierea unor campanii de comuni-
care în care să se relanseze mesajele 
ideologiilor clasice. Însă, un astfel de 
demers este unul de durată, aşa cum 
vindecarea unui organism necesită 
mai mult timp decât infestarea lui. 
Populismul este un virus al demo-
craţiei care, ca orice virus, pune în 
alertă întregul organism. Rezultatul 
acestei stări de alarmă faţă de „extre-
mismul democratic”47 depinde de ro-
busteţea organismului, de capacitatea 
lui de a lupta cu boala, numită în 
literatura de specialitate „consolidare 
democratică”. 
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Concluzii 
 
Toate ideologiile politice invocă 

„voinţa generală” sau „poporul”, 
pentru că aceasta este o condiţie ne-
cesară a existenţei lor. În pofida 
faptului că mobilizarea maselor îi 
crează o aură de ideologie, populismul 
este doar o tehnică de mobilizare a 
„poporului” sub umbrela unei ideo-
logii de către un lider politic, chiar 
dacă el anunţă din start neafilierea sa 
ideologică. Populismul este o tehnică 
de propagandă definitorie oricărei 
ideologii şi care, în anumite condiţii 
politico-ideologice (criză politică, 
criză economică, deficit de ideolo-
gie), are tendinţa de a se autonomiza 
în raport cu sistemul politic, cazuri în 
care extrage teme din toate ideolo-
giile pentru a coagula nemulţumirile 
unui electorat volatil în vederea unui 
succes electoral. 

 Succesul populismului depinde 
de condiţiile politice ale fiecărei ţări 
şi mai ales de nivelul consolidării 
democratice. Iar această consolidare 
îi vizează deopotrivă pe guvernanţi şi 
pe guvernaţi. Sunt cazuri în care 
populismul a adus la guvernare lideri 
care chiar au rezolvat anumite pro-
bleme sociale, însă preţul pentru 
aceste politici publice este unul uriaş 
şi constă în întreţinerea ideii că un act 
propagandistic poate înlocui o 
guvernare democratică. Neîncrederea 
în mecanismul democratic a unei 

părţi a populaţiei este fenomenul grav 
pe care îl întreţine discursul populist. 
Însă faptul că o parte a populaţiei se 
mobilizează în jurul unor promisiuni 
adesea aberante şi fantasmagorice nu 
trebuie să atragă învinuri asupra 
acestor păcăliţi, ci asupra liderilor 
politici. Populismul scoate adesea în 
piaţa publică nemulţumiri ignorate de 
către politicienii care au impresia la 
un moment dat că mecanismul 
democratic funcţionează fără a mai 
depune un efort politic. Tehnicizarea 
guvernării, depolitizarea ei deschide 
calea populismului.  

La fel cum deţinerea de mijloace 
tehnice de către cât mai mulţi indivizi 
din societăţile democratice face posi-
bilă crearea de reţele de informaţii 
alternative la presa clasică, acuzată 
adesea de jocuri politice, în mod 
similar se pot constitui „popoare” pe 
reţelele de interacţiune socială, 
grupuri care să afirme „noi suntem 
poporul”, propunând tot felul de 
măsuri antidemocratice. Şi cum spa-
ţiul politic nu rămâne niciodată gol, 
vor apărea şi liderii acestora, moment 
din care situaţia se va complica. Este 
o perioadă în care liderii politici 
democratici trebuie să coboare în 
agora şi să repolitizeze viaţa cetăţii. 
Pentru că, altminteri, o tehnică de 
propagandă îi va izgoni din locul în 
care mecanismele democratice 
clasice îi făceau să se creadă veşnici. 
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Europa şi ameninţarea populistă 
 

(Europe facing the populist threat) 
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Abstract: The spectacular extension of the European populism is permanently 
put forward on the occasion of the domestic elections within the Member States. 
Meanwhile, because it was almost rigidly reflected by politicians or media, the 
insight of this political phenomenon is not still well percieved. The current 
article tryied to focus on the primarly issues affecting populism than proceeding 
to its detailed assesment in different countries. The article emphasized the fact 
that the Union’s disfunctionalities has largely contributed to the acceleration of 
the internal anti-European project trend. In the author’s opinion, the populist 
voting effects didn’t receive adequate answers from the EU. The European 
construction could enter in a blockge if the Union does not strongly reaffirms its 
traditional values and principles. 
 
Keywords: populism, extremism, Uniunea Europeană, tratate europene, tratat 
constituţional, democraţie, criză economică, alegeri, imigraţie, Frontul naţional, 
Afd. 

 
 

 
Ipoteze de lucru 
 
UE este diferită faţă de acum 10-

12 ani, când a fost adoptat Tratatul de 
la Lisabona. Între timp, Euro-entu-
ziasmul a fost înlocuit cu pesimismul 
şi neîncrederea în instituţiile europene. 
Acest articol vizează manifestarea 
principalelor aspecte legate de dez-

voltarea curentelor populiste euro-
pene, urmărind în paralel disfunc-
ţionalităţile Europei politice reflectate 
atât în dispoziţiile tratatelor revizuite 
cât şi în promovarea unor politici 
care nu au reuşit să confere încredere 
cetăţenilor europeni, şi, care mai 
mult, au determinat amplificarea unor 
mişcări de contestare în interiorul 
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Uniunii. Analiza nu se doreşte 
exhaustivă, fiind articulată în jurul 
etapelor principale pe care le-a tra-
versat Europa începând cu primii ani 
ai acestui mileniu. În context, se con-
sideră că criza economică declanşată 
în 2008 şi problema identitară repre-
zintă principalele provocări cu care 
se confruntă liderii europeni, şi care, 
în lipsa unor soluţii imediate şi cura-
joase riscă să accelereze creşterea în 
sondaje a partidelor populiste, cu 
consecinţe directe asupra stabilităţii 
construcţiei europene.    

 
 
Introducere 
 
În mod curent, neîncrederea în 

raport cu proiectul european a fost în 
permanenţă asociată cu euroscepti-
cismul britanic, foarte prezent în 
perioada lucrărilor Convenţii privind 
viitorul Uniunii – 2002-2003, şi care 
a culminat cu Brexit. Cu toate 
acestea, se ignoră dificultăţile cu care 
s-a confruntat instituirea UE, plecând 
de la momentul intrării în vigoare a 
Tratatului de la Maastricht1. Aver-
tismentul a fost luat parţial în consi-
derare, prin introducerea în Tratatul 
de la Amsterdam a unor clauze de 
natură socială.2 În continuare, preo-
cupările exprimate de un număr tot 
mai mare de cetăţeni din statele UE, 
în raport cu o Uniune percepută ca 
fiind puţin transparentă şi în care 
deficitul democratic era manifest, au 
determinat liderii europeni să proce-
deze la convocarea unei Convenţii 
Europene care să ia în discuţie prin-
cipalele aspecte privind funcţionarea 

defectuoasă a Uniunii şi căi de 
îmbunătăţire a mecanismului institu-
ţional. Reunită la început de mileniu, 
Convenţia Europeană a încercat să 
rezolve o parte din blocajele comu-
nitare, propunând o serie de soluţii 
coerente – de exemplu reducerea 
numărului de comisari, reprezentând 
astăzi un exemplu de manifestare a 
spiritului proeuropean. Dar, eşecul 
adoptării Tratatului Constituţional, în 
urma respingerii în chiar două din 
statele fondatoare – Franţa şi Olanda, 
urmat de negocierile privind un nou 
Tratat, la Lisabona, au arătat din nou 
limitele unei Uniuni care nu mai 
reuşea să convingă proprii cetăţeni. 
În contextul acelor ani, trebuie să ne 
referim la progresele realizate de 
două partide, considerate ca fiind în 
statele lor de extremă dreaptă - 
Frontul Naţional în Franţa şi FPO în 
Austria. În ambele cazuri, subliniem 
unitatea poziţiilor adoptate de parti-
dele politice consacrate, fie că erau 
de dreapta sau de stânga. „Barajul” 
realizat în Franţa înaintea turului al 
doilea al alegerilor prezidenţiale, 
pentru a împiedica succesul contro-
versatului lider Jean-Marie Le Pen 
respectiv respingerea la nivel euro-
pean al liderului Haider, devenit prin 
alegeri libere cancelar al Austriei, au 
reprezentat însă, soluţii paliative, care 
au îndepărtat partidele indezirabile de 
la exercitarea puterii, dar care nu au 
rezolvat pe fond gravele distorsiuni 
democratice, prezente din ce în ce 
mai mult pe scena politică europeană. 
În paralel cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, declan-
şarea crizei economico-financiară în 



Ascensiunea populismului 

 25 

cadrul Uniunii a condus şi la o 
mişcare de reacţie previzibilă, şi 
anume aşa numita contestare a siste-
mului. La efectele dezastruoase pro-
duse de o economie în pierdere de 
viteză asupra marii majorităţi euro-
pene, încadrată de austeritate extremă 
a început să se suprapună, criza 
migraţiei, accelerată şi ca urmare a 
declanşării primăverii arabe, gestio-
nate prost de Uniunea Europeană. 
Avem în prezent tabloul unei Europe 
în pană de idei, divizată şi puţin 
încrezătoare în viitorul ei. Populismul 
este mai prezent ca niciodată la 
nivelul statelor membre, rând pe rând 
alegerile desfăşurate aducând scoruri 
importante pentru partidele politice 
care contestă sistemul tradiţional 
rezultat în urma celui de-al doilea 
război mondial. Construită tocmai 
pentru a împiedica reapariţia naţiona-
lismelor de orice natură, Uniunea 
Europeană este obligată să adopte o 
modalitate nouă de abordare proble-
melor complexe cu care se confruntă.  

 
 
Cauzele dezvoltării 
populismului la nivel european 
 
Noţiunea de naţional – populism a 

fost identificată de Pierre-Andre 
Taguieff în L’illusion populiste Berg 
International ca fiind caracterizată de 
două forme principale, pe de o parte 
protestul împotriva elitelor, în raport 
cu încrederea în popor, şi, pe de altă 
parte, populismul identitar, efect al 
atacului concentrat asupra noţiunii de 
naţional. În timp ce stânga este 
acuzată ca dezvoltând un populism 

mai mult protestatar decât identitar, 
în cazul dreptei, lucrurile stând 
invers. În esenţă, UE este acuzată 
pentru faptul că a instituit un orga-
nism supranaţional care nu a asigurat 
protecţia împotriva mondializării şi a 
generat o pierdere accentuată a 
valorilor tradiţionale. Criza financiară 
declanşată în 2008 a demonstrat fra-
gilitatea societăţii postindustriale şi 
mondializate.        

Etapele dezvoltării populismului 
european sunt strâns legate de evoluţii 
instituţionale – ratificarea Tratatului 
de la Maastricht şi răspunsul negativ 
francez şi irlandez la referendumurile 
organizate cu ocazia ratificării Trata-
tului Constituţional în 2005 respectiv 
al Tratatului de la Lisabona în 2007 
fiind completate de criza care a afectat 
Uniunea Europeană din 2008.   

Se uită mult prea uşor că Tratatul 
de la Maastricht a fost aprobat cu o 
marjă extrem de mică în Franţa 51,2-
48,2 % şi respins o dată în Danemarca. 
Semnalele negative transmise la 
începutul anilor ‘90 de cetăţenii unei 
Uniuni aflată în plină transformare nu 
au fost luate în consideraţie, igno-
rarea lor conducând în timp la cliva-
jele pe care le observăm în prezent.3 
Introducerea consultării cetăţenilor în 
conformitate cu dispoziţiile Tratatului 
de la Maastricht a marcat sfârşitul 
consensului permisiv sau tacit accep-
tat al opiniei europene în raport cu 
construcţia europeană.4 Dintre nume-
roasele reguli fixate prin Tratatul de 
la Maastricht, cea mai criticată pri-
veşte limita de deficit public de max. 
3 % din produsul intern brut pentru 
deficitul public şi de 60% din P.I.B 
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pentru datoria publică. Bazându-se pe 
5 criterii – buget, datorie, rata do-
bânzii, inflaţie, fluctuaţiile ratei de 
schimb, , intrarea în sistemul euro nu 
a prevăzut şi un criteriu economic 
propriu-zis, ceea ce a condus la 
acceptarea unor state fără posbilitatea 
corectării dezechilibrelor ulterioare.5 
Fixate arbitrar pentru a permite con-
vergenţa economică a statelor mem-
bre, aceste praguri au indus în eroare 
liderii europeni, care au considerat că 
respectarea strictă a lor va determina 
evitarea efectelor crizelor economice, 
lucru infirmat însă de derivele econo-
mice ale anilor 2000 şi care au cul-
minat în 2008. În consecinţă, Tratatul 
de la Maastricht, privat de dimen-
siunea socială nu a instituit un sistem 
de redistribuire care să permită co-
rectarea acestor divergenţe. Liderii 
europeni au înţeles târziu că nu există 
niciun mecanism capabil să 
reglementeze crizele, mai ales în 
cazul unui stat aflat în faliment-ex. 
Grecia care a fost aproape de fali-
ment în 2000 şi criza datoriilor 
suverane în 2012.  

Clivajul substanţial între provo-
cările europene şi mobilizarea lide-
rilor politici pentru realizarea obiecti-
velor pertinente este ilustrată de 
crizele referendumurilor cu rezultate 
negative din Franţa şi Irlanda, mai 
sus menţionate, care au generat o 
politizare aprofundată a opiniilor pu-
blice cu privire la afacerile europene. 
Repetarea referendumurilor – cazul 
Danemarca în 1992 şi Irlanda în 2008 
este încă o dovadă a fragilităţii de-
mocraţiei europene, care atunci când 
nu reuşeşte să convingă cedează la 

presiuni naţionale. În acest sens, 
trebuie amintită abandonarea uneia 
din cele mai curajoase inovaţii ale 
Tratatului Constituţional, reducerea 
numărului de comisari, la solicitarea 
Irlandei, pentru a accepta Tratatul de 
la Lisabona.  

Prezentat ca soluţia democratică a 
refondării Europei, Tratatul de la 
Lisabona creează însă nu de puţine 
ori impresia ă Bruxellesul îşi exercită 
din plin rolul de conducere a UE. În 
continuare, liderii naţionali se refu-
giază în spatele deciziilor europene, 
iar încercări, reale sau nu, de a crea o 
anumită opoziţie – Grecia, sunt rapid 
expediate.    

În contextul gravei crize econo-
mice, nivelul de încredere în insti-
tuţiile europene a atins cote extrem 
de joase ca urmare a crizei econo-
mice, în prim plan situându-se 
cetăţenii din statele cele mai afectate-
Grecia şi Spania. Nereuşind să creeze 
un leadership pentru Europa, în 
principal prin răspunsul întârziat faţă 
de criza greacă, care a determinat 
bulversarea pieţelor şi mişcărilor 
speculative, Germania a forţat creşte-
rea economică slabă, respectarea 
planurilor de austeritate generatoare 
de şomaj. Toate aceste măsuri au 
schimbat percepţia despre UE, con-
siderat de tot mai mulţi din cetăţenii 
săi ca responsabil pentru situaţia 
economico-financiară precară, creşte-
rea accelerată a profiturilor dar şi ca 
actor imparţial, vezi atenuarea crite-
riilor rigide ale Pactului de stabilitate 
şi creştere în 2004, trucarea contu-
rilor publice ale Greciei etc., favo-
rizând creşterea în sondaje ale parti-
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delor populiste. Cetăţenii care au cea 
mai mică încredere în Uniune provin 
în primul rând din Grecia şi Spania. 
Dar aceeaşi neîncredere faţă de capa-
citatea Europei de a găsi răspunsuri 
coerent faţa de deteriorarea perfor-
manţelor economice există şi state 
care nu prezintă probleme – 
Germania.6 Impunerea programelor 
de austeritate a fost contraproductivă 
şi a produs efecte de întârziere în 
reluarea creşterii economice. Într-o 
Europă din ce în ce mai fragmentată, 
semnalele pieţei par mai mult orien-
tate de BCE. Criza stângii europene a 
lăsat teren liber partidelor populiste, 
începând cu anii 1990. Acest lucru a 
fost demonstrat cu tărie în perioada 
crizei economice, când numai 3 state 
din 27 au avut la conducere guverne 
de stânga, care nu au reuşit să 
propună programe credibile în raport 
cu dreapta populistă, capabilă să 
creeze o hegemonie culturală de tip 
gramscian care să fie impusă în toată 
Europa.7 Într-o Europă confruntată 
cu o scădere demografică importantă, 
evoluţiile stângii europene au urmat 
pe acelea ale stângii american, 
victorioasă în alegerile din 2008 şi 
2012, care a mizat pe abandonul 
claselor populare reacţionar şi a 
favorizat dezvoltarea coaliţiilor ete-
roclite formate din tineri diplomaţi, 
femei şi imigranţi, principalele seg-
mente de votanţi.  

Un factor important pentru favo-
rizarea populismului îl constituie dez-
industrializarea accelerată care a 
afectat toată Europa, dar în special 
Franţa. În timp ce Germania şi-a 
întărit şi diversificat o puternică in-

dustrie – 22,2% din PIB, Franţa a 
pierdut, rând pe rând controlul asupra 
unor întreprinderi importante, ajun-
gând la o pondere de numai 11% a 
industriei. Rezultatul delocalizărilor 
fiind şomaj crescut, teritorii abando-
nate, pauperizare şi implicit accen-
tuarea sentimentului că Europa este 
principalul responsabil al acestor 
transformării.8 

Răspunsurile instituţiilor europene 
faţă de provocările lansate de parti-
dele populiste pot fi considerate ca 
parţial satisfăcătoare. Formulate în 
mod confuz, fără a aborda proble-
mele de fond, evitând asumarea unor 
evidente erori-în context amintim de 
eşecul notoriu înregistrat de Strategia 
Lisabona, lansată la început de 
mileniu pentru o Europă mai per-
formantă şi care să asigure cât mai 
multă ocupare a forţei de muncă, 
continuarea sa Strategia UE 2020, 
abandonată aproape imediat după 
lansare, precum şi perseverarea în 
promovarea unei politici de auste-
ritate agresive, deşi efectele negative 
erau evidente. Modificarea tratatelor 
nu a condus la crearea unui instru-
ment de control în această materie. 
Cu toate că, articolul 7 din Tratatul 
de la Lisabona prevede posibilitatea 
instituirii unui regim de sancţiuni 
împotriva unui stat membru, în cazul 
în care se constată un risc clar de 
violare a principiilor democratice de 
libertate a expresii sau a statului de 
drept, sancţiunile care pot fi adoptate 
nu sunt clar introduse, rămânând la 
stadiul teoretic. Respingerea unanimă 
şi individuală de către toate statele 
membre, dar nu de UE în ansamblu, a 
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unei coaliţii formate în urma 
alegerilor din Austria între conser-
vatori şi FPO, condus în anul 2000 de 
Jorg Haider, a evoluat de la o con-
damnare fermă şi fără echivoc la o 
soluţie diplomatică care a atenuat 
protestul iniţial. În continuare, UE a 
acţionat ca un actor preocupat să 
menajeze evoluţiile interne în statele 
membre, promovând o comunicare 
atentă în raport cu statele membre în 
cauză, care să nu dea acestora im-
presia unei ingerinţe din exterior.9      

 
 
Partidele populiste au progresat 
datorită eşecurilor politice şi 
economice ale UE  
 
Efectele primăverii arabe au fost 

insuficient gestionate de statele occi-
dentale, situaţia în zonă fiind departe 
de a fi stabilizată. Ceea ce este 
extrem de preocupant rezidă însă în 
prelungirea incertitudinii cu privire la 
posibilitatea ca statele din flancul 
sudic al Mediteranei să fie capabile 
de a construi politici coerente. Explo-
zia unei imigraţii necontrolate, în 
condiţiile în care statele direct afecta-
te se confruntă şi cu o gravă criză 
economică – Franţa, Italia – ampli-
fică necesitatea realizării unor inter-
venţii comune a UE. În acest sens, un 
plan global concertat împotriva 
imigraţiei provenită din Africa, ar fi 
trebuit să includă şi responsabilităţi 
specific complementare pentru mi-
niştrii afacerilor externe, de coope-
rare şi dezvoltare, interne etc.  

Franţa teritoriilor pierdute repre-
zintă o temă predilect pe mişcările 

naţionaliste încă de acum patru 
decenii. Consecinţă ale unor decizii 
politice neinspirate-legea reunificării 
familiale adoptată de Valery Giscard 
d’Estaing, problema imigraţiei în 
exces ocupă un loc central în dez-
baterea politică internă franceză. 
Nereuşita integrării populaţiilor 
provenind din Magreb s-a accentuat, 
mai ales după 2005, când au izbucnit 
revolte la Paris, unde intervenţia 
fermă a ministrului de interne din acea 
epocă, Nicolas Sarkozy, i-a permis 
acestuia accederea la funcţia supremă 
din stat. În acest sens, denunţarea 
străinilor, a imigraţiei necontrolate, în 
special a islamului, a fost strâns 
asociată cu disfuncţionalităţile proce-
sului de integrare europeană.10 În 
context, aceste mişcări consideră că 
disfuncţionalităţile Europei politice 
în gestionarea spaţiului Schengen 
reprezintă un atac direct la identitatea 
naţională şi la suveranitatea statelor 
membre.  

Din 2015, imigraţia a devenit cea 
mai gravă problemă europeană, în 
condiţiile în care cancelarul german 
Angela Merkel practic a invitat 
fluxurile de refugiaţi să vină în 
Europa. Într-o primă fază, răspunsul 
comun european a fost confuz, ceea 
ce a determinat reacţia unor lideri 
consideraţi ca fiind populişti –Viktor 
Orban, premierul Ungarii, ţară care a 
întreprins întreprins eforturi pentru 
blocarea migranţilor pe ruta 
Balcanilor de Vest. Uniunea s-a situat 
într-o poziţie fragilă, luând în 
considerare faptul că nu a reuşit să 
impună alocarea unor cote obligatorii 
de migranţi în statele membre, lăsând 
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practic două state Italia şi Grecia 
singure în faţa fluxurilor masive de 
refugiaţi. Astfel, există o mare discre-
panţă între statele membre în ceea ce 
priveşte angajamentele de repartizare 
a emigranţilor şi lipsa de decizie 
politică în stoparea lor – clarificarea 
acestui fenomen. În context, între-
barea firească Mai este capabilă UE 
să gestioneze acest fenomen? a fost 
speculată de partidele populiste 
europene. Mai mult, poziţia statelor 
membre faţă acest fenomen fiind 
diferită, iar solidaritatea europeană 
fiind în general ignorată, scăderea 
încrederii în UE a progresat perma-
nent, atentatele succesive din Franţa, 
Marea Britanie şi Germania din cur-
sul anilor 2015-2016 creând provo-
cări aproape insurmontabile pentru 
partidele considerate ca aparţinând 
sistemului liberal clasic. Luând în 
considerare faptul că o conştiinţă 
europeană este departe de fi realitate, 
migraţia este percepută ca o sfidare 
pentru statele membre. Aceasta şi în 
condiţiile în care o parte din elitele 
politice se exprimă în mod echivoc.11  

Alegerile europene din 2014 au 
reprezentat un succes aşteptat pentru 
populiştii de dreapta şi stânga, care 
au profitat de efectele crizei econo-
mice pentru a denunţa în ansamblu 
incompetenţa elitelor, izolate în ra-
port cu problemele grave ale popula-
ţiilor, abandonarea dimensiunii naţio-
nale şi critica dură cu privire la o 
Uniune considerată ca o roată de 
transmisie a mondializării impuse de 
instituţiile financiare. În esenţă, cele 
două dimensiuni ale populismului, 
precaritatea socială şi neacceptarea 

migraţiei ca soluţie de viitor pentru 
Uniune au figurat pe agenda politică 
a acestor partide.12 Cel mai specta-
culos salt a fost înregistrat de Frontul 
Naţional în Franţa, care cu 24,9% din 
sufragii a devansat partidul mişcarea 
populară care a întrunit 20,7% . În 5 
state din UE, populiştii au reuşit să 
treacă de pragul de 10% - 19,7% în 
Austria, 14,6% Ungaria, 13,2% 
Olanda, 12,9% Finlanda şi 11% în 
Polonia, în timp ce populiştii de 
stânga au obţinut locuri în zece state, 
exemplu frapant SYRIZA în Grecia 
care împreună cu partidul Comunist 
au realizat 32,7%. Trebuie, de ase-
menea, remarcat ă succesul partidelor 
contestatare ale puterii de orientare de 
stânga a fost mai mare în Europa - 
15%, prin condamnarea fermă a mă-
surilor anti-austeritate Podemos - 
17,8%, 6,3% în Franţa, 9,6% în 
Olanda, în timp ce partidele populiste 
de dreapta au reuşit si obţinut majo-
ritatea voturilor în statele nordice – 
Marea Britanie, Danemarca, Austria, 
Finlanda, Olanda, Suedia.  

Succesiunea tragicelor atentate 
produse în Franţa, Belgia, Marea 
Britanie în anii 2015 şi 2016 a avut 
drept consecinţă principală accentua-
rea unei rupturi profunde, accentuată 
exponenţial, între clasele politice care 
privilegiază viziune axată pe 
deschiderea frontierelor, mobilitate 
planetară valorizarea minorităţilor şi 
societate multiculturală, pe de o parte 
şi, naţiune, menţinerea frontierelor, 
tradiţii, repere susţinute de o largă 
majoritate a popoarelor europene, pe 
de altă parte.13 Confruntarea între 
mondializare şi populism, a cunoscut 
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în cursul în cursul anului 2016 
evenimente majore – Brexit, răspun-
sul britanicilor împotriva unei Europe 
acuzate de neputinţă în reglementarea 
fluxurilor migratorii, ascensiunea în 
sondaje a Frontului Naţional în 
Franţa şi o schimbare semnificativă a 
electorilor germani faţă de un can-
celar considerat ca responsabil de 
sosirea în Germania a peste 1 milion 
de migranţi. Toate aceste evenimente 
au demonstrat aşteptarea existentă în 
rândul cetăţenilor pentru o politică 
transparentă, respingerea demago-
giei, acţiuni coerente pentru susţine-
rea interesului general. Într-o Europă 
aflată în pierdere de viteză, dreapta 
radicală, populistă, xenofobă şi 
antisistem, reprezentată de Frontul 
Naţional, AfD, PWV Olanda, FPO 
Austria, Lega Nord, a progresat lent 
dar sigur. În acelaşi timp, şi stânga 
extremistă reprezentată de Podemos 
şi Movimento 5 stelle a înregistrat 
salturi notabile, ideile celor două 
curente convergând în ceea ce 
priveşte respingerea economiei de 
piaţă, refuzul mondializării, voinţa de 
întoarcere la o societate naţională şi 
suverană. Uneori prezente la guver-
nare, aceste partide, excepţie făcând 
primele două, şi-au moderat discursul 
violent. Extrema dreaptă, margina-
lizată în urmă cu 30-40 de ani, are 
astăzi capacitatea de a scoate de pe 
scena politică partidele tradiţionale 
de dreapta şi a face extrem de dificilă 
menţinerea partidelor de stânga.  

 
 
 
 

Frontul Naţional 
 
Frontul Naţional a avut o evoluţie 

sinuoasă în perioada anilor 2001-
2017, creând probleme establish-
mentului politic francez, dar nereuşind 
să rămână consecvent în raport cu 
poziţiile exprimate. Datorita faptului 
că sistemul electoral francez nu 
permite repartizarea proporţională a 
voturilor, FN deşi a înregistrat 
succese notabile în primul tur al 
diferitelor alegeri, nu a reuşit să le 
valorifice în mod concret şi în nu-
mărul de voturi aferente.14 Desprins 
de sub tutela fondatorului său, con-
troversatul dar carismaticul lider 
Jean-Marie Le Pen, FN şi-a construit 
o nouă imagine adaptată tendinţelor 
din societatea franceză. Partidul a 
profitat în anii recenţi de o dinamică 
favorabilă aducând în dezbatere teme 
preocupante pentru cetăţeni –  imi-
graţia, suveranitatea, euroscepticismul, 
necesitatea eliminării islamului radi-
cal. După succesele înregistrate la 
alegerile succesive europene, regio-
nale - 27, 73%,  formaţiunea a reuşit 
în 2017, pentru a doua oară în istoria 
sa, să intre, în turul al doilea al alege-
rilor prezidenţiale, obţinând 21,30% 
cu un număr de voturi mai mare ca la 
alegerile regionale 7.678.491 faţă de 
6.018.904, datorită unei participări la 
vot superioare. Rezultatul în urma 
turului al doilea a ost considerat ca 
dezamăgitor, eşecul fiind pus pe 
seama prestaţiei dezamăgitoare a lui 
Marine Le Pen în faţa celui care a 
devenit Preşedintele Franţei, Emmanuel 
Macron. Poziţia net anti-europeană, 
dar destul de confuză exprimată de 
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Marine Le Pen în legătură cu posibila 
ieşire a Franţei din zona euro, nu i-au 
adus FN decât 3 milioane de voturi în 
turul doi faţă de primul. La alegerile 
legislative din 2017, FN a realizat 
13,2 % din voturi cu 0,4% mai puţin 
decât în 2012.  

 
 
AfD – Alianţa pentru Germania 
 
Pentru prima dată după al doilea 

război mondial, o formaţiune extre-
mistă de dreapta a pătruns în 
Parlamentul german, ceea ce ampli-
fică incertitudinile cu privire la capa-
citatea Uniunii de a gestiona dosarele 
actuale. AfD a preluat dinamica 
eşuată a mişcării Pegida – patrioţii 
europeni împotriva islamizării, şi, 
după realizarea unui procent de 7% la 
alegerile europene din 2014, şi-a 
dublat scorul, campania sa electorală 
centrându-se pe combaterea crizei 
migratorii.15 În vecinătatea Germaniei, 
Austria şi Cehia au optat recent pentru 
o soluţie mai apropiată de dreapta 
populistă, ultimele alegeri confirmând 
succesul guvernelor eurosceptice şi 
eşecul partidelor de stânga europene.  

Dar tendinţa de a considera 
creşterea populismului în Europa ca 
reacţie uniformă împotriva ordo-
liberalismului european trebuie eva-
luată cu mai multă atenţie, pentru că, 
între principalele partide din Franţa şi 
Germania, FN şi AfD, există multe 
diferenţe, în afara partajării comune a 
unei ostilităţi manifeste faţă de 
euro.16 În timp ce FN este partizanul 
etatismului keynesian, AfD susţine 
orientarea guvernului german în 

materie economică. Mai mult, pro-
gramul economic al partidului ger-
man nu preconizează accelerarea 
investiţiilor sau a creşterilor salariale, 
văzute de mulţi specialişti ca singura 
soluţie salvatoare pentru creşterea 
competitivităţii.  

 
 
Concluzii 
 
Uniunea Europeană a eşuat în 

încercarea de a propune o Constituţie 
europeană, care ar fi putut să confere 
democraţiei o forţă a dreptului. Prin-
cipiile şi valorile aferente Tratatului 
de la Lisabona nu au putut însă ă 
împiedice dezvoltarea unor tendinţe 
care în situaţii de criză au devenit 
acute.17 

Mişcările populiste europene re-
prezintă un semnal de alarmă pentru 
Uniune, prin faptul că, deşi sunt 
adesea incoerente şi lipsite propuneri 
viabile subliniază liniile de fractură 
importante în cadrul construcţiei 
europene şi împiedică realizarea unor 
strategii realiste.18 Prezenţa acestor 
partide la guvernare nu apare ca o 
soluţie posibilă pe termen scurt, şi 
aceasta cu atât mai mult cu cât 
imediat după alegeri, în cadrul lor se 
produc mişcări interne care le slăbesc 
coeziunea. În acest sens, Marine Le 
Pen şi-a modificat discursul mai 
degrabă pentru regăsirea suverani-
tăţilor decât pentru ieşirea brutală din 
euro.19  

O întrebare firească – Care este 
tema majoră a partidelor populiste 
astăzi? Un studiu recent20, încearcă să 
acrediteze ideea că în ciuda gravităţii 
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sale, este greşit să se considere că 
criza economică din ultimul deceniu 
este la baza sentimentelor populiste. 
În schimb, predomină sentimentul 
anti-imigraţionist, urmat de insa-
tisfacţia cauzată de democraţie şi 
neîncredere în politicieni, partide şi 
parlament. Un răspuns tranşant este 
dificil de dat, ambele ţinte ale popu-
lismului – economia şi criza iden-
titară vor constitui mult timp de acum 
încolo obiective majore pentru liderii 
politici din statele membre.    

Evoluţiile FN reflectă rolul im-
portant pe care îl poate juca prezenţa 
unui lider carismatic în fruntea unei 
formaţiuni populiste, dar şi contra-
dicţiile interne, care, adesea, dimi-
nuează succesul electoral previzibil, 
pentru că, deşi sunt tentaţi să voteze 
cu un astfel de partid, cetăţenii 
analizează în mod mult mai atent 
acordarea votului final. Strategia 
barării acestei formaţiuni a fost până 
în prezent mereu câştigătoare pentru 
partidele de stânga sau dreapta 
franceze, dar pe viitor această soluţie 
nu va mai putea fi susţinută fără 

costuri politice. Va fi greu de anti-
cipat dacă anumite partide, astăzi de 
extremă dreapta, vor încerca să-şi 
schimbe mesajul, pentru a se redefini, 
în scopul cuceririi unui electorat aflat 
în continuă schimbare, preluând 
astfel anumite tendinţe manifestate în 
cazul unor partide clasice aflate în 
blocaj de idei , conform exemplului 
dat de Partidul Socialist şi mişcarea 
En marche în Franţa.   

Europa se află la o răscruce a 
istoriei sale, în care neglijarea istoriei 
comune, a tradiţiilor, culturii poate 
avea influenţe extrem de negative. 
Problema identităţi trebuia tratată 
urgent. Parafrazând pe Massimo 
d’Azeglio, care în secolul al XIX-lea 
spunea: „Italia s-a făcut, mai trebuie 
să facem şi pe italieni”, putem spune 
că Europa s-a făcut, mai trebuie să 
facem pe europeni.21 Regândire mo-
delului european, readaptat la noile 
realităţi economico-politice este obli-
gatorie. Numai o Uniune solidară şi 
regăsită poate garanta stabilitatea 
continentului. 
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Populismus in Deutschland, und die Auswirkungen 
auf die Bundestagswahl 2017 

 
(Populism in Germany) 

 
 

Ursula OLLENDORF 
 

 
Abstract: Starting from the voting for the Bundestag on September 24, 2017, 
during which the subject of right-wing populism was constantly being discussed up 
front, even in the mass media, due to the forever growing number of votes that the 
AfD are currently witnessing at this point in all the Länderparlamente, an accurate 
analysis cannot but come to the conclusion that deals with a radical populism, and, 
therefore, a danger to democracy. The article highlights a confrontation between 
left-wing and right-wing populism to show in the words of Carolin Emcke, peace 
prize winner of the German Book Trade, how such a populism leads to a decline in 
a society without ethics, and deprives society and humanity of the principal 
possibility and right to express themselves, that is, the language as cultural 
expression. 
 
Keywords: Populism - right-wing populism - left-wing populism - Germany - 
AfD - Die Linke - Democracy - Voting in Germany - peace prize of the German 
Book Trade - Journalism – Instruction - education. 

 
 
Die Situation kurz nach der 
Bundestagswahl am 24. 
September 2017 – eine 
Momentaufnahme 
 
November 2017, in der 

Bundesrepublik Deutschland haben 

am 24. September 
Bundestagswahlen stattgefunden. 
Hier die Wahlergebnisse in einer 
Grafik:

 
 
 

1 
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Die daraus folgende Situation 

stellt sich noch im November wie 
folgt dar: die SPD hat praktisch sofort 
angekündigt, nur als Oppositionspartei 
an der Regierung teilzunehmen, denn 
„zur aktiven Verteidigung der 
repräsentativen Demokratie gehört der 
offen ausgetragene parlamentarische 
Meinungskampf um die Grundfragen 
der Politik. Große Koalitionen müssen 
schon deswegen Ausnahmen sein, 
weil unter ihnen große Parlaments-
debatten selten sind.” So Heinrich 
August Winkler in „Die Zeit” vom 
19.02.2015.2 

 Die stimmenstärkste CDU sieht 
daher die Notwendigkeit, entweder 
ein Regierungsbündnis aus CDU / 
CSU / Grünen / FDP zu bilden, die 
sogenannte Jamaika-Koalition – denn 
die aus der ostdeutschen PDS 
entstandene Partei „die Linke” gilt 
ihnen als Linkspopulisten, und daher 
als nicht koalitionsfähig – oder 
Neuwahlen einzuberufen.  

Der Tatsache, dass die allgemein 
als rechtspopulistische eingestufte 
AfD (Alternative für Deutschland) 
im Vorfeld in alle Länderparlamente 
eingezogen war, und in Sachsen gar 
mehr Stimmen als die CDU auf sich 
verreinigen konnte, bindet das Thema 
„Populismus in Deutschland” unwei-
gerlich an diesen erst kurz vergan-
genen Bundestagswahlkampf, in 
dessen Verlauf die Orientierung der 
etablierten Volksparteien CDU/CSU 
und SPD an dieser AfD eine große 

Rolle spielte, trotz der Einschätzung 
von Dr. Robert Vehrkamp, eines 
Mitverfassers der Bertelsmann-
Studie „Populismus in Deutschland” 
„riet den etablierten Parteien, darauf 
zu verzichten, „im Wahlkampf 
populistischen Extrempositionen 
hinterherzulaufen. (...)Die Studie 
"Die Stunde der Populisten? 
Populistische Einstellungen bei 
Wählern und Nichtwählern vor der 
Bundestagswahl 2017” basiert auf 
einer Online-Panel-Umfrage unter 
wahlberechtigten Deutschen. Für die 
Studie interviewte infratest dimap in 
drei Befragungswellen zwischen Juli 
2015 und März 2017 jeweils mehr als 
1.600 Wahlberechtigte zu ihren poli-
tischen Einstellungen. Die Umfrage 
ist repräsentativ für die deutsche 
wahlberechtigte Bevölkerung, die 
zum Zeitpunkt der Bundestagswahl 
2013 wahlberechtigt war.”3 

Doch ein Blick auf die Statistiken 
der Zugewinne und der Verluste der 
Parteien lässt den Rat eher als wenig 
angemessen erscheinen: Während 
traditionell die ersten Statements 
nach Wahlen nur Gewinner zeigen, 
herrscht nach dieser Bundestagswahl 
allgemeine Niedergeschlagenheit, 
aufgrund der großen Verluste, die 
besonders die beiden traditionellen 
Volksparteien CDU/CSU und SPD 
hinnehmen mussten, und der nur 
geringen Gewinne der „Grünen” und 
der „Linken”. 
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4 

 
Die liberale FDP, das traditionelle 

„Zünglein an der Waage” im 
Nachkriegsdeutschland zieht zwar 
wieder in den Bundestag ein - die 
Partei war bei den Wahlen 2013 an 
der 5%-Marke gescheitert - doch 
einzige große Gewinnerin ist die 
„Alternative für Deutschland”(AfD), 
diejenige Kraft, die nahezu monothe-
matisch sich nicht nur gegen die 
Migrationpolitik der Bundesregie-
rung aussprach, sondern die mit 
Forderungen, an den Grenzen, wenn 
notwendig zu Schusswaffen zu 
greifen, um die Grenzen vor 
Migranten zu „schützen”, besonders 
polarisierte. 

 
Definition von Populismus 
 
„Populismus ist einfach, 

Demokratie ist komplex: Das ist am 
Ende vielleicht das wichtigste 
Unterscheidungsmerkmal zwischen 
den beiden Formen des Bezugs auf 
das Volk”, so heißt es in einem Essay 

von Ralf Dahrendorf aus dem Jahr 
2003. Gegen die Vereinfachung von 
Problemen ist nicht nur nichts zu 
sagen, sie ist vielmehr notwendig. 
Die Vereinfachungen der Populisten 
aber weisen ihre Urheber meist als 
schreckliche Vereinfacher und damit 
als Demagogen aus, so schreibt 
Heinrich August Winkler in „Die 
Zeit” vom 19.Februar 2015, dagegen: 

„Populismus ist also zunächst 
weder „links” noch „rechts”. Er 
begreift gesellschaftliche Auseinan-
dersetzungen als Konflikte zwischen 
dem „einen” Volk und den  

„korrupten” politischen Eliten. 
Radikale Populisten erkennt man 
daran, dass sie die Entmachtung der 
herrschenden Politik fordern, um den 
Einfluss des Volkswillens zu stärken. 
Dazu fordern sie radikale Reformen 
des politischen Systems, und 
behaupten, dass sie alleine den 
wahren Bürgerwillen repräsentieren. 
In seiner moderaten Variante setzt 
sich Populismus kritisch mit den 
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etablierten demokratischen Institu-
tionen auseinander, und wünscht sich 
mehr direkte Beteiligung der Bürger 
und eine bessere Berücksichtigung 
ihrer Interessen bei politischen 
Entscheidungen.  

Radikaler Populismus stellt die 
etablierten Institutionen der liberalen 
Demokratie in Frage und kann zu 
einer Gefährdung der Demokratie 
werden. Moderater Populismus ist 
ein ständiger Begleiter der 
Demokratie, kann ihre Responsivität 
erhöhen und ihr Funktionieren 
verbessern. ”5 

 
Warum entsteht Populismus? 
 
Heinz Bude in „Gesellschaft der 

Angst”: „Ein wichtiger Erfahrungs-
begriff der heutigen Gesellschaft ist 
der Begriff der Angst. Angst ist hier 
ein Begriff für das, was die Leute 
empfinden, was ihnen wichtig ist, 
worauf sie hoffen und woran sie 
verzweifeln. In Begriffen der Angst 
wird deutlich, wohin die Gesellschaft 
sich entwickelt, woran Konflickte sich 
entzünden, wann sich bestimmte 
Gruppen innerlich verabschieden und 
wie sich mit einem Mal End-
zeitstimmungen oder Verbitte-
rungsgefühle ausbreiten. (...) Die 
Soziologie, die ihre Gesellschaft 
verstehen will, muss heute die 
Gesellschaft der Angst in den Blick 
nehmen.”6 

Nun, das große Angstthema 
unserer Zeit ist unbestreitbar die 
Migration und die damit notwendig 
verbundenen gesellschaftlichen 
Veränderungen nicht nur in 

Deutschland, sondern in der Welt: 
Der lange von den westlichen 
Gesellschaften ignorierte Krieg in 
Syrien, die notwendige Neuordnung 
der Welt durch den Fall der Mauer, 
sowie ein Wandel des Kapitalismus 
in eine gnadenlose Konsumgesel-
lschaft, in der der Kampf jeder gegen 
jeden die Oberhand gewonnen hat, 
und oft Gesetz und Recht geschickt 
umgeht, hier seien die aktuell 
erschienenen „Paradise-Papers” ge-
nannt, die Möglichkeiten der 
Steuerumgehung für Superreiche 
aufdecken, im Bereich des 
Umweltschutzes ist mit Sicherheit 
das „Spiel” mit Zahlen des 
Volkswagenkonzerns zu nennen, und 
nicht zuletzt die sich häufenden, von 
islamischen Fanatikern verübten 
Terroranschläge, sind Elemente, die, 
besonders von Rechtspopulisten 
geschickt in Szene gesetzt, „das 
Volk” beunruhigen und sich um die 
eigene soziale Position sorgen lassen. 

 
Linkspopulismus 
 
Trotz der Kenntnis, dass das 

Phänomen des Populismus zwei 
maßgebliche Erscheinungsformen 
hat, soll sich der folgende Artikel in 
erster Linie mit dem Phänomen des 
Rechtspopulismus beschäftigen, 
während dem Linkspopulismus, dem 
die Partei „Die Linke” sicher 
zuzuordnen ist, doch, trotz seiner 
Entstehungsgeschichte in der DDR, 
durchaus zugestanden werden muss, 
sich in den langen Jahren der Großen 
Koalition und der Merkel- 
Regierungen einen wichtigen Beitrag 
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als Oppositionskraft erarbeitet zu 
haben.  

„Gewiss: Es gibt immer noch 
Trennendes zwischen linken und 
rechten Populisten. 
Fremdenfeindlichkeit und Kult der 
eigenen Nation sind Merkmale der 
Rechten, das Bekenntnis zur 
internationalen Solidarität ist ein 
Kennzeichen der Linken. Wer sich 
auf das Gleichheitspostulat der 
Französischen Revolution von 1789 
beruft, steht links, wer die 
Ungleichheit unter den Menschen für 
naturgegeben und notwendig hält, 
rechts.7  

 
Kurzer Abriss über die als 
linkspopulistisch eingestufte 
Partei „Die Linke” 
 
„Doch kann „die Linke” als 

linkspopulistische Partei abgetan 
werden? Sollte sie nicht anhand ihrer 
Beiträge in den Paralmentsdebatten 
in 4 Jahren Oppositionsarbeit 
bewertet werden? Für die Wähler der 
Linken zählt vor allem mehr soziale 
Gerechtigkeit durch mehr 
Umverteilung. Keine andere 
Wählerschaft einer deutschen Partei 
orientiert ihre Wahlentscheidung so 
stark an diesem Thema. Die 
Zustimmungswerte eines Kandidaten 
steigen bei Wählern der Linken um 
fast 33 Prozentpunkte, wenn er sich 
für „sehr viel” höhere Steuern für 
Reiche ausspricht anstatt für „sehr 
viel niedrigere”. 

„Auch die Stärkung sozialer 
Gerechtigkeit ist Wählern der Linken 
noch einmal deutlich wichtiger als 

Wählern der SPD – mit einem Plus 
von 21 Prozentpunkten im Vergleich 
zu einem Kandidaten, der auf 
Wirtschaftswachstum setzt.”8 
Auffallend ist bei den Wählern der 
Linken ihr stark ausgeprägtes 
Zustimmungsprofil bei tendenziell 
allgemein-populistischen Themen 
wie bspw. der Forderung nach mehr 
direkter Demokratie oder der 
Forderung, „Deutschland aus der 
Krise” zu führen. Diese 
populistischen Schwerpunkte führen 
zusammen mit „soziale Gerechtigkeit 
stärken” das Ranking der Prioritäten 
an.”9 Hinsichtlich einer Politik des 
geeinten Europas vertritt die Linke, 
ganz im Sinne einer gerechteren 
Umverteilung einen Schuldenschnitt 
für zum Beispiel Griechenland sowie 
die Forderung nach höherem Respekt 
für die Kultur und die Souveränität 
des Landes. 

 
 
Der Rechtspopulismus, die 
Alternative für Deutschland 
(AfD) – ein Abriss ihrer 
Geschichte 
 
Der Hamburger Professor für 

Volkswirtschaftslehre Bernd Lucke 
initiierte im Herbst 2010 das 
"Plenum der Ökonomen", in dem 
sich Wirtschaftswissenschaftler aus 
grundsätzlichen ordnungspolitischen 
Erwägungen auf einer sachlich-
unpolitischen Grundlage gegen die 
Euro-Rettungspolitik aussprachen. 
Spätestens die Zustimmung des 
Bundestags zum europäischen 
Beschluss, die in der Krise 
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geschaffenen Euro-Rettungsschirme 
zu verstetigen und den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus als 
dauerhafte Maßnahme einzurichten, 
bestärkte Lucke und seine Mitstreiter 
in der Annahme, dass der politische 
Einfluss der Ökonomen zu gering 
war, um die Politik beeinflussen zu 
können. 
- Die Phase der Wahlerfolge wurde 

nach den Landtagswahlen 2014 
jedoch sehr abrupt durch eine 
Phase schwerer innerparteilicher 
Konflikte und 
Führungsstreitigkeiten abgelöst, 
die letztlich zur Spaltung der 
Partei führten. 

- Die Wahlerfolge der ostdeutschen 
Landesverbände führten jedoch 
dazu, dass deren Landesvorsitzende 
immer weniger bereit waren, 
Luckes dominante Führungspo-
sition zu akzeptieren. Insbeson-
dere zwischen der sächsischen 
Landesvorsitzenden Frauke Petry, 
die auf dem Berliner 
Gründungsparteitag neben Lucke 
und Adam zu einer von drei 
Parteisprechern gewählt worden 
war, und Lucke kam es zu einer 
wachsenden Rivalität um die 
Führung und die Ausrichtung der 
Partei. 

- Doch die folgenden Monate (ab 
Januar 2015; U.O.) zeigten, dass 
es nicht möglich war, zu einem 
Gleichgewicht zwischen dem 
liberal- und dem nationalkonser-
vativen Flügel zu gelangen. 

- Auf dem Essener Parteitag (4./5. 
Juli 2015) kandidierten sowohl 
Lucke als auch Petry um das Amt 

des "Ersten Sprechers" bzw. der 
"Ersten Sprecherin". Schon vor 
der eigentlichen Wahl wurde 
jedoch deutlich, dass Lucke in der 
Partei keine Mehrheit mehr hinter 
sich hatte. Folgerichtig entschied 
seine Rivalin Petry mit rund 60 
Prozent der Stimmen die 
Abstimmung für sich. 

- Die politische Auseinander-
setzung um die hohen Flücht-
lingszahlen des Jahres 2015 und 
der ersten Monate 2016 
bescherten der AfD erneut ein 
politisches Großthema, bei dem 
sie die Unzufriedenheit von 
Teilen der Bevölkerung mit der 
Politik aller Bundestagsparteien 
aufgreifen und zur eigenen 
Profilierung nutzen konnte. 

- In dem Maße allerdings, wie die 
Flüchtlingszahlen zurückgingen 
und die Flüchtlingspolitik der 
Großen Koalition restriktiver 
wurde, sanken die Umfragewerte 
und die Wahlergebnisse der AfD.  

- Im Laufe der Auseinanderset-
zungen zeigte sich, dass die AfD 
in drei innerparteiliche Flügel 
gespalten ist: eine rechtspo-
pulistische Richtung, für die vor 
allem der thüringische 
Landesvorsitzende Björn Höcke 
steht, der auch in den anderen 
ostdeutschen Landesverbänden 
über erheblichen Rückhalt 
verfügt; eine nationalkonservative 
Richtung, die vom branden-
burgischen Landesvorsitzenden 
Alexander Gauland angeführt 
wird, sowie schließlich eine 
gemäßigt pragmatische Richtung, 
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die letztlich darauf zielt, die Partei 
mittelfristig anschlussfähig für 
Koalitionen mit den 
Unionsparteien zu machen. Für 
diese letztere Richtung stehen die 
Bundessprecherin Frauke Petry 
und ihr Ehemann Marcus Pretzell, 
der Landesvorsitzende von 
Nordrhein-Westfalen.  

- Als dann auch noch mit 
Alexander Gauland einer ihrer 
schärfsten innerparteilichen Kritiker 
zu einem von zwei Spitzenkan-
didaten für die Bundestagswahl 
gewählt wurde, zeigte sich, dass 
die Bundesvorsitzende, die 
inzwischen selbst in ihrem 
sächsischen Landesverband nicht 
mehr unumstritten ist, zwar im 
Amt blieb, aber ihre politische 
Macht weitgehend eingebüßt 
hatte. Offenbar richtet sich der für 
populistische Parteien typische 
anti-elitäre Impuls in der AfD 
immer wieder auch gegen die 
eigene Parteiführung. 

- Die zweite in Köln gewählte 
Spitzenkandidatin, Alice Weidel 
aus Baden-Württemberg, steht 
allerdings eher für die wirtschafts-
liberal-pragmatische Richtung 
innerhalb der Partei, so dass die 
personalpolitischen 
Entscheidungen von Köln nicht 
eindeutig als ein Rechtsruck der 
AfD interpretiert werden können. 

- Bei diesem schnellen Anstieg war 
es allerdings kaum zu vermeiden, 
dass die neuen Mitglieder eine 
enorme Bandbreite politischer 
Einstellungen in die Partei 
einbrachten und sich ihr so 

vereinzelt auch frühere Mitglieder 
rechtsextremer oder rechtspopu-
listischer Parteien anschlossen, 
was sich im Hinblick auf die 
Abgrenzung nach rechts als 
problematisch erwies. Auffällig 
an der Mitgliedsstruktur der AfD 
ist ansonsten nur der extrem 
niedrige Anteil von Frauen (ca. 15 
Prozent).  

- Der Partei ist es gelungen, die 
unzufriedenen Wähler der 
anderen Parteien aufzusaugen. 
Darauf deuten die 
weltanschaulich unterschiedliche 
Herkunft der AfD-Wähler und 
Umfragen hin: So stimmte mit 64 
Prozent ein hoher Anteil der AfD-
Wähler der Aussage zu, die Partei 
aus Enttäuschung über die an-
deren Parteien gewählt zu haben. 
Offenbar stellte die „Alternative” 
in ihrem Parteinamen eine diffuse 
Projektionsfläche für diese 
verschiedenen Unzufriedenen dar.   

- Eine Partei, die sich mit liberal- 
und nationalkonservativen 
Inhalten rechts der Unionsparteien 
positioniert, bleibt trotz aller 
Abgrenzungsbemühungen für 
Menschen mit rechten Einstel-
lungsmustern attraktiv. Diese 
Abgrenzung nach weiter rechts ist 
ein strukturelles Problem der 
AfD. Auf dem Bundesparteitag 
2016 hat sie beschlossen, den 
Landesverband Saarland wegen 
Kontakten zu Rechtsextremen 
aufzulösen. 

- Die Eurokrise wird von der Partei 
als Ursache einer Beschädigung 
der Demokratie, des Rechtsstaats, 
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der Gewaltenteilung, der sozialen 
Marktwirtschaft und der euro-
päischen Idee selbst wahrgenom-
men. Die AfD ist insofern nicht 
unbedingt anti-europäisch, als 
dass sie in ihrem Grundsatzpro-
gramm für ein „Europa der 
Vaterländer”, vermutlich im 
Sinne de Gaulles, (S. 17) und eine 
europäische „Wirtschafts- und 
Interessengemeinschaft - in ihrem 
ursprünglichen Sinne” (S. 16) 
eintritt. Aber alle Versuche, die 
EU in einen Bundesstaat zu 
überführen, lehnt die AfD ebenso 
ab wie „das Experiment Euro”. 

- Direkte Demokratie und 
Bürgerbeteiligung nehmen im 
Grundsatzprogramm breiten 
Raum ein und werden fast als eine 
Art Allheilmittel gegen 
Politikverdrossenheit, die 
angebliche Übermacht der Parteien 
im Staat und die Auswüchse des 
Lobbyismus dargestellt. 

- Im Grundsatzprogramm von 2016 
fordert die AfD nun, das 
Asylrecht im Grundgesetz durch 
eine institutionelle Garantie in 
Form eines Asylgesetzes zu 
ersetzen. Darüber hinaus wird 
gefordert, 
Anerkennungsverfahren nur noch 
in den Herkunftsregionen der 
Asylsuchenden durchzuführen; 
dafür sollen „Außenstellen des 
BAMF (Bundesamt für, 
Migration und Flüchtlinge) sowie 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit” 
(S. 60) in den Ländern eröffnet 
werden, die bereit wären, den 

Betrieb solcher Einrichtungen zu 
ermöglichen.  

- Im Grundsatzprogramm: Es 
werden ein Verbot ausländischer 
Finanzierung islamischer Moscheen, 
ein Verbot der Vollverschle-
ierung, die Schließung von 
Koranschulen sowie generell eine 
Legitimierung von Kritik am 
Islam gefordert. Breiten Raum 
nimmt im Grundsatzprogramm 
die Familienpolitik ein, die am 
traditionellen Leitbild der Eltern-
Kinder-Familie orientiert ist und 
den „demographischen Fehlent-
wicklungen” (S. 41) in 
Deutschland entgegenwirken soll. 
Ähnlich wie die scharfe Ableh-
nung des „Gender Mainstrea-
mings”, das angeblich auf die 
Aufhebung der Geschlechteriden-
titäten ziele, war das bereits in den 
Politischen Leitlinien enthalten. 
Neu ist jedoch der deutliche 
Zusammenhang zur Frage der 
Migration: „Mehr Kinder statt 
Masseneinwanderung” (S. 41).  

- Diese Tatsache kommt auch darin 
zum Ausdruck, dass der AfD-
Abgeordnete im Europäischen 
Parlament, Marcus Pretzell, sich 
der im Sommer 2015 neu 
gegründeten Fraktion "Europa der 
Freiheit und der Nationen", der 
unter anderem die österreichische 
FPÖ, die niederländische PVV 
und der französische Front 
National angehören, 
angeschlossen hat. 

- Auch hinsichtlich der Taktik, mit 
gezielten rhetorischen 
Tabubrüchen, das heißt rassistisch 
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oder islamfeindlich gefärbten 
Äußerungen, die anschließend 
wieder mehr oder weniger klar 
dementiert werden, scheinen sich 
einige AfD-Politiker wie etwa der 
brandenburgische 
Landesvorsitzende Alexander 
Gauland oder der thüringische 
Landesvorsitzende Höcke immer 
öfter an den rechtspopulistischen 
Vorbildern anderer Länder zu 
orientieren.  

- Zwar beginnt das Wahlprogramm 
mit dem „gescheiterten Euro”, der 
zu einer Transferunion führe, die 
für Deutschland nicht mehr 
bezahlbar sei und daher aufgekün-
digt werden müsse, aber schon 
rein quantitativ liegt der 
Schwerpunkt des Programms auf 
der Flüchtlings-, Asyl- und 
Islampolitik.10 
 
 

      Die AfD und die Presse 
 
„Es mag schon sein, dass jede 

Bewegung (...) auch ihre eigenen 
Medien (entwicklt). Schon Jakob 
Siebenpfeiffer, einer der Initiatoren 
des „Hambacher Fests” im Jahre 
1832, hatte eine illegale Druckerei 
betrieben. Piratensender berichteten 
aus der Anti-Atom-Bewegung. Die 
Gründung der Tageszeitung (taz) ist 
ein Resultat politischer Protestbewe-
gungen. (S.3) (...) Aber schon der 
Parteislogan „Mut zur Wahrheit” 
suggeriert in populistischer Manier, 
dass die „Altparteien”, wie die im 
Bundestag vertretenen Parteien von 

AfD-Rednern gerne tituliert werden, 
das Volk belügen”.11 

„Die AfD nun bedient sich wie 
keine Partei zuvor der sozialen 
Medien.”: 
- Am 19. Juni 2017 ist das 

Protokoll eines WhatsApp-Chats 
der „Alternative für Deutschland” 
(AfD) in Sachsen-Anhalt geleakt 
und öffentlich gemacht worden. 
(...) Sichtbar wird so das 
Psychogramm einer Partei, die 
sich einerseits als wahre Stimme 
und Retterin aller Deutschen fühlt 
und sich andererseits gerne als 
verfolgtes Opfer des politischen 
Systems inszeniert – als Opfer der 
„Altparteien”ebenso wie der 
Presse, der permanent unterstellt 
wird, gelenkt oder gekauft zu 
sein. (S.3) 

- Seitdem die AfD bei der 
Bundestagswahl 2013 mit 4,7 
Prozent der Stimmen knapp 
gescheitert ist, schaffte sie in allen 
folgenden Landtagswahlen den 
Sprung in die Landesparlamente – 
teilweise sogar mit zweistelligen 
Ergebnissen. (S.3) 

- Die AfD aber sieht nicht nur im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
einen prinzipiellen  
Gegner, sondern urteilt ganz 

generell über alle Medien: Entweder 
berichten sie im Sinne der AfD oder 
sie lügen. (S.4)  
- Das historisch Neue und 

Einzigartige scheint darin zu 
liegen, dass bisher keine Partei 
mit bundesweiter Relevanz und 
breiter Präsenz in den Landtagen 
einerseits das Leistungsprofil 
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privater Medien und des 
öffentlich-rechtlichen. 
Rundfunksystems so massiv und 
so grundsätzlich in Frage gestellt 
hat, wie die AfD dies tut. 
Andererseits versucht die Partei 
zugleich, diese Medienangebote 
für ihre Zwecke und Anliegen 
auszunutzen und gelegentlich 
auch zu instrumentalisieren. 
     Diesem „Double-Bind”-

Verhältnis von „AfD und Medien. 
(S.4) 
- Entscheidend ist aus Sicht der 

Stiftung, dass die medialen 
Herausforderungen, die mit der 
AfD verbunden sind, keinesfalls 
einen spezifischen „AfD-Journa-
lismus” erforderlich machen. An 
zahlreichen Beispielen gelingt es 
unserem Autor Bernd Gäbler 
eindrucksvoll zu zeigen, wessen 
es in der tagtäglichen Auseinan-
dersetzung mit der Partei bedarf: 
solider Ausbildung, handwerkli-
cher Fertigkeiten, journalistischer 
Kompetenz und intensiver 
Beschäftigung mit Personen und 
Programm. (Hervorhebungen von 
U.O.)  
 
„Double-Bind”-Verhältnis von 
„AfD und Medien”: 
 

- „Zumindest als „Mainstream-
Medien” und „Systempresse” 
werden redaktionell geführte 
Medien grundsätzlich attackiert 
und als „Lückenpresse” bezeich-
net, wenn das historisch 
vorbelastete Wort „Lügenpresse” 
kokett umgangen werden soll. 

Zugleich vermerken die 
Parteigranden akribisch, wer 
wann wie oft vorkommt, in 
Talkshows eingeladen, porträtiert 
oder zitiert wird, und dies 
angeblich meist falsch und 
entstellt, unautorisiert oder 
verzerrt. (S.7) 

- Die Journalistin (Melanie Amann; 
U.O.), die für den „Spiegel” die 
AfD kontinuierlich beobachtet, 
sieht Angst und Enttäuschung als 
deren konstitutive Wurzeln. In 
einem „negativen Gemeinschafts-
gefühl” (ebd.: 56) hätten sich alle 
vereint, die aus unterschiedlichen 
Motiven zu dem Schluss 
gekommen seien, „dass das 
politische System an sich nicht 
mehr funktioniert” (ebd.) (S.8) 

- (...),und (Justus Bender; U.O.) 
nennt sie „die erste wirkliche 
Internetpartei der deutschen 
Geschichte” (ebd.: 63). So erst sei 
die Vernetzung zwischen 
Menschen, die sich leidenschaft-
lich für den Leitzins der EZB 
interessierten, mit Hobby politi-
kern, die gegen jedwede Bevor-
mundung opponierten, sowie 
rechtsradikalen Unterwande-
rerstrategen oder kruden 
Verschwörungstheoretikern 
möglich gewesen. (S.8) 

- Wer immer wieder die Geister 
rechtsaußen ruft und selbst dafür 
streitet, das Wort „völkisch” 
möge wieder „positiv besetzt” 
werden, scheitert dann nahezu 
zwangsläufig mit dem – auch 
noch diffus und halbherzig 
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durchgeführten – Manöver, diese 
Kräfte einzuhegen. (S.9) 

- -Stattdessen traten auf dem 
Kölner Parteitag alle Sieger über 
Petry – nicht nur das erfahrene 
„Schlachtross” Alexander 
Gauland und der gar nicht 
anwesende Björn Höcke, sondern 
auch die angeblich eher 
„gemäßigt” agierenden baden-
württembergischen Politiker Jörg 
Meuthen und Alice Weidel – 
betont nationalistisch auf. „Je 
gruseliger Meuthens 
Überfremdungsszenario wurde, 
desto lauter jubelte der Saal”, 
merken die Beobachter der FAZ 
(Bender / Lohse) (S.9). 

- Kaum ins gemeinsame 
„Spitzenduo” mit Gauland 
gewählt, versicherte auch Weidel, 
die im Bundesvorstand einst noch 
für ein Ausschlussverfahren 
gegen den Dresdener Redner 
Björn Höcke gestimmt hatte, ein 
gemeinsamer Wahlkampf mit 
Höcke sei möglich. In der 
Antragsdebatte wurde nahezu in 
jedem konkreten Einzelfall – vom 
erleichterten Zugang zu Waffen 
für „gesetzestreue Deutsche” über 
die automatische Ausweisung von 
Ausländern auch bei gering-
fügiger Kriminalität bis zur 
generellen Ersetzung des Wortes 
„Integration” durch „Anpassung” 
– die rechtere Variante ange-
nommen. (S.10) 

- Dieser Parteitag hat gezeigt, dass 
es in der AfD keine Radikali-
sierungsbremse gibt, sondern dass 
die Befürchtung des Vorsitzenden 

des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, Josef Schuster, 
zutrifft, der die AfD „auf dem 
Weg in den Rechtsextremismus” 
verortet (zit. nach o. V., Die Welt, 
23.04.2017 (S.10) 

- Das Grundmuster, in dem die 
Gesellschaft wahrgenommen 
wird, und folglich der zentrale 
Antagonismus, den die Politik 
laut AfD bearbeiten muss, ist die 
Spaltung zwischen einem Volk, 
das als homogene Gemeinschaft 
guter, anständiger, patriotischer, 
hart arbeitender, gesetzestreuer 
Deutscher aufgefasst wird, und 
einer korrupten, parasitären, das 
Volk bewusst verratenden Elite, 
die nur auf den eigenen Vorteil 
bedacht ist. Das Volk ist die 
Zentralinstanz, auf die sich die 
eigene Partei bezieht. Deren 
Legitimation und Mission besteht 
darin, des Volkes wahre oder 
eigentliche Interessen zu artiku-
lieren, Stimme dieses Volkes zu 
sein und ihm wieder den 
angestammten oder verdienten 
Platz in der Gesellschaft zu 
verschaffen. Diese Art des 
kraftvollen „Wir sind das Volk!” 
impliziert immer auch ein „Und 
ihr nicht!”, ist also auf 
Abgrenzung und Exklusion 
angelegt. (S.10) 

- Zweitens wirkte die von Dresden 
ausgehende Protestbewegung 
Pegida als eine Art Katalysator der 
Konflikte in der AfD. Während 
Lucke und seine Anhänger in der 
Partei diese Bewegung für 
ausländerfeindlich, islamophob 
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und nicht mehr „bürgerlich” 
hielten und auf Distanz bedacht 
waren, waren insbesondere die 
ostdeutschen Landesvorsitzenden 
der Meinung, die AfD müsse die 
politische Unzufriedenheit der 
Pegida-Anhänger ernst nehmen 
und aufgreifen.12 
 
 
Schluss  
 
In einer Zeit in der sowohl die 

globalisierte Wirtschaft als auch die 
globalisierte Natur große Opfer 
insofern fordern, als Arbeitsbedin-
gungen zunehmend unmenschlich 
werden, das Leben keinen Wert mehr 
hat, und die Natur sowohl mit Dürre- 
als auch mit Hochwasserkatastrophen 
auf einen blindwütigen Finanz-
kapitalismus antworten, kann eine 
Analyse ausschließlich zu dem 
Ergebnis führen, dass eine Partei, wie 
die AfD isoliert werden und 
besonders in Deutschland eine 
Regierung ganz klare Stellung 
beziehen muss, auch, indem sie die 
politischen Probleme in Angriff 
nimmt. Zu lange hat eine Lobbiisten-
freundliche Politik Zweifel gelassen 
an der Position der Regierung, die 
letzlich zu sehr die Nähe der 
Wirtschaft sucht.  

„(Es)(...) werden Flüchtlinge nicht 
als Einzelpersonen verfolgt, sondern 
sind kollektive Opfer von 
Gewalttaten ihrer eigenen Regierung, 
Drogenbanden oder paramilitärischen 
Gruppierungen. In Anerkennung 
dieses kollektiven Flüchtlings-
zustands, der den Flüchtlingsbegriff 

der Genfer Konvention sprengt, 
wurde 1984 die Cartagena Erklärung 
(...) verabschiedet, die ausdrücklich 
jene Menschen mit einbezieht, die 
aus ihrem Land flüchteten, „ weil ihr 
Leben, ihre Sicherheit oder Freiheit 
durch allgemeine Gewalt, Aggression 
von außen, innere Konflikte, massive 
Menschenrechtsverletzungen (...) 
bedroht ist.” „Die Europäische Union 
muss dieses vom Flüchtling-
shilfswerk der Vereinten Nationen 
anerkannte Rechtsmittel in Betracht 
ziehen, um die Last zu mindern, die 
derzeit auf Erstaufnahmeländern, wie 
Griechenland, Italien und Spanien, 
aber vor allem auf den Flüchtlingen 
ruht, die dort festsitzen, bis ihre 
Anträge aufgearbeitet sind. Während 
dieser Zeit befinden sich diese 
Menschen in einem kafkaesken 
Zustand: sie stehen „vor dem Gesetz” 
und sind Gesetzen unterworfen ohne 
aber vor ihnen gleich zu sein”13 

Für einen möglichen Journa-
lismus, der Position bezieht, und der 
verständlich ist, ohne populistisch zu 
sein, dagegen die Auswirkungen 
eines zu Fanatismus und Hass 
tendierenden Populismus sehr klar 
bezeichnet und ihm eine Klarheit 
entgegensetzt, die nicht nur einen 
offenen Blick in die Zukunft zulässt, 
sondern auch der Sprache, diesem 
Medium aus Buchstaben, die Worte 
formen und Worten, die Texte 
formen, von denen jeder eine neue 
Welt erschafft, für einen derartigen 
Journalismus stehen sicher die 
Arbeiten von Carolin Emcke, die 
2016 für ihr Buch „Gegen den Hass” 
mit dem Friedenspreis des Deutschen 
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Buchhandels ausgezeichnet worden 
ist: „Nun, ich halte es für keinen 
zivilisatorischen Zugewinn, wenn 
ungebremst gebrüllt, beleidigt und 
verletzt werden darf. Ich halte es für 
keinen Fortschritt, wenn jede innere 
Schäbigkeit nach außen gekehrt 
werden darf, weil angeblich 

neuerdings dieser Exhibitionismus 
des Ressentiments von öffentlicher 
oder gar politischer Relevanz sein 
soll. Wie viele andere will ich mich 
nicht daran gewöhnen. Ich will die 
neue Lust am ungehemmten Hassen 
nicht normalisiert sehen. Weder hier 
noch in Europa noch anderswo.14 

 
 

Note 
 
1 Aus: Tagesschau.de / Wahlarchiv; 
2 aus: Heinrich August Winkler 

„Populismus: Stunde der 
Vereinfacher” in Die Zeit Nr.6 vom 
19.02.2015. 

3 Artikel zur Vorstellung der 
Bertelsmann-Studie „Die Stunde der 
Populisten”, erschienen auf 
tagesschau.de am 26. July 2017. 

4 Ibidem; 
5 „Die Stunde der Populisten? - 

Populistische Einstellungen bei 
Wählern und Nichtwählern vor der 
Bundestagswahl 2017” von Robert 
Vehrkamp und Christopher Wrati , 
Hrsg: Bertelsmann Stiftung. 

6 Heinz Bude „Gesellschaft der Angst”, 
S.3, Hamburger Edition, 2014. 

7 aus: Heinrich August Winkler 
„Populismus: Stunde der 
Vereinfacher” in: Die Zeit Nr.6 vom 
19.02.2015. 

8 aus der Studie „Die Stunde der 
Populisten? - Populistische 
Einstellungen bei Wählern und 

Nichtwählern vorder Bundestagswahl 
2017” von Robert Vehrkamp und 
Christopher Wrati, Hrsg: 
Bertelsmann.  

9 Ibidem. S.47. 
10 aus Homepage Bundeszentrale für 

politische Bildung zu; Alternative für 
Deutschland von Prof. Dr.Torsten 
Oppelland am 5.6. 2017; 

11 AfD und Medien: Bernd Gäbler, 
Arbeitsheft 92 der Otto-Brenner-
Stiftung, 26.Juni 2017; 

12 Ibidem, Bundeszentrale für politische 
Bildung. 

13 Seyla Benhabib: „ Die Erzählerin als 
moralisches Zeugnis”; Laudatio auf 
Carolin Emcke, Friedenspreis des 
deutschen Buchhandels 2016, S.37. 

14 Carolin Emcke, “Gegen den Hass”, S. 
15, Frankfurt a.M. 2016. 
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Populismo e neoliberismo 
  

(Populism and Neoliberalism) 
 
 

Angelo CHIELLI 
 
 

Abstract: What is the relationship between populism and neo-liberalism? The 
press and most analysts argue there is a substantial incompatibility between the 
two ideological currents. 
The essay wished to show, on the contrary, that there is a continuity relationship 
between them and that to fully understand the novelty of today’s populism with 
respect to the past experiences of the past century (especially Russian and 
American populism) it has to be analyzed by capturing the affinities between 
them. 
 
Keywords: populism, neo-liberalism, ideological currents, Russia, USA. 

 
 

Uno dei termini più abusati nel 
dibattito politico contemporaneo è 
sicuramente quello di populismo.1 
L’espressione è adoperata in modo 
così ampio che risulta complesso 
delimitarne i confini concettuali.2 Nel 
linguaggio politico e giornalistico 
odierno, esso è polemicamente ado-
perato per sottolineare una distanza, 
un atteggiamento fortemente critico, 
al limite del disprezzo intellettuale, 
nei confronti di coloro che non 
condividono le politiche neoliberali e 
restrittive che, soprattutto in ambito 
continentale, sono state attuate dalle 
autorità centrali dell’Unione Europea, 
dalla maggioranza degli stati membri 
e delle forze politiche. Queste ultime, 

in particolare, hanno presentato le 
proprie scelte come frutto di una 
razionalità unica ed esclusiva, 
legittimate dal ricorso ad una tecnica 
da questa direttamente discendente. 
In modo conforme a questa 
rappresentazione di se stesse, gli 
avversari non posso che essere 
apostrofati negativamente, come 
demagoghi e avventurieri. E’ 
manifesta una contrapposizione tra 
una razionalità strumentale opposta 
alla irrazionalità demagogica.Questa 
opposizione ne richiama, imme-
diatamente, un’altra, alla prima 
equivalente, tra responsabilità contro 
irresponsabilità che sposta lo scontro 
dal terreno della presenza-assenza di 
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una razionalità politico-funzionale a 
quello morale. 

Questa indeterminatezza 
concettuale è stata da alcuni autori 
esplicitamente fatta propria tanto che, 
ad esempio, Marco Revelli lo ha 
definito come “uno stato d’animo. 
Un mood. La forma interiore che 
assume un disagio e i conati di 
protesta nelle società sfarinate e 
lavorate dalla globalizzazione e dalla 
finanza totale”.3 

Neppure la storia ci aiuta a 
comprendere più precisamente il 
significato attuale di populismo. 
Storicamente le due esperienze sto-
riche rilevanti sono il populismo 
russo e quello americano, entrambe 
sviluppatesi, nella forma più evoluta, 
nella seconda metà dell’Ottocento 

Il populismo russo fu un 
movimento rilevante della storia 
culturale, politica e ideologica russa 
della seconda età dell’Ottocento.4 
Fenomeno essenzialmente intellet-
tuale, esso anticipò lo sviluppo delle 
socialismo nell’immenso e arretrato 
impero zarista. Caratteristica del 
populismo russo fu la fiducia nelle 
possibilità di riscatto delle sterminate 
masse contadine, condizione questa 
che avrebbe consentito la rinascita 
complessiva del paese. Ma so-
prattutto, i populisti rifiutavano di 
applicare alla storia e alla società 
russa i modelli di sviluppo econo-
mico e di emancipazione sociale che 
si stavano sperimentando in Europa, 
preferendo attingere alle fonti 
propriamente slave. 

Indubbiamente, il merito 
principale di questo movimento fu 

quello di porre in modo esplicito, e 
per la prima volta,il problema 
riguardante il modo in cui i paesi 
“ritardatari” dal punto di vista dello 
sviluppo industriale – ovviamente, 
ritardataririspetto alle potenze in-
dustriali europee, in primis 
Inghilterra e Francia –avrebbero 
affrontato il problema della moder-
nizzazione, poiché essi si trovavano 
in una situazione diversa rispetto ai 
paesi che avevano già conosciuto, sin 
dalla seconda metà del XVII secolo, 
l’affermazione del capitalismo e della 
nascente industria moderna. I popu-
listi sostennero che i paesi arretrati si 
trovavanoin condizioni anomali 
“create dalla coesistenza con i paesi a 
capitalismo avanzato, e tentarono di 
elaborare la teoria di una moder-
nizzazione socialista di tali paesi “.5 

Da questo punto di vista si può 
sostenere che il populismo non fu 
una reazione solo allo sviluppo del 
capitalismo nel paese ma fu, al 
contempo, una reazione al socialismo 
occidentale e al marxismo. 
Quest’ultimo, infatti, almeno in 
alcune sue linee interpretative, 
ipotizzava la necessità dello sviluppo 
del capitalismo come premessa 
necessaria per innescare processi 
rivoluzionari. Il marxismo apparve, 
così, agli occhi di alcuni intellettuali 
populisti, come un fervido sostenitore 
dello sviluppo capitalistico della 
Russia, con tutto ciò che questo 
avrebbe potuto comportare dal punto 
di vista degli enormi costi sociali che 
le masse contadine avrebbero dovuto 
sopportare. 
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Lo stesso Walicki sottolinea, però, 
che il rapporto tra marxismo e 
populismo non può essere inteso solo 
in termini di opposizione, infatti “tale 
opinione è troppo semplicistica e 
superficiale. Il rapporto tra popu-
lismo russo e il marxismo fu assai più 
complesso e dialettico, e i populisti 
non si limitarono a opporsi al 
marxismo, ma ne subirono anche 
profondamente l’influsso” .6 

I populisti accettarono la critica di 
Marx alla democrazia politica 
borghese, ma non condivisero mai la 
sua visione evoluzionistica, ovvero, 
l’idea che il capitalismo rappre-
sentasse comunque un passo in avanti 
rispetto all’antico regime. L’inter-
pretazione populista del capitalismo 
fu essenzialmente non marxista in 
quanto lo consideravano non un 
progresso ma un regresso della storia 
dell’umanità. 

Negli Stati Uniti il populismo 
conobbe, negli ultimi decenni dell’ 
Ottocento, un considerevole sviluppo 
e asunse caratteristiche che, in parte, 
ritroveremo nei similari movimenti 
sorti a cavallo tra il XX e XXI 
secolo.  

Queste correnti polico-ideo-
logiche trovarono un fertile terreno in 
cui germinare quando la filosofia 
romantica tedesca fu accolta negli 
Stati Uniti sotto forma di un 
trascendentalismo che però, poco o 
nulla, aveva a che fare con quello 
kantiano in quanto postulava una 
dimensione spirituale che, appunto, 
trascendeva il mondo fisico, e 
attingibile per mezzo di un approccio 
intuitivo. Il ricorso all’intuizione 

quale strumento principale, se non 
esclusivo, della conoscenza rendeva 
superfluo ricorso alle fastidiose 
argomentazioni discorsive e alle 
lungaggini delle dimostrazioni logi-
che. Discendeva da questo assunto 
teorico un atteggiamento pratico in 
cui la libertà è concepita come 
assenza di vincoli, ritenuti intralci al 
pieno dispiegamento della 
personalità.  

Forte è anche il richiamo ad una 
visione individualista della società. 
L’individuo, infatti, è posto al di 
fuori di qualsivoglia vincolo – 
neppure il popolo è qui considerato 
come soggettività autonoma, al 
pari,invece, di quanto tutte le forme 
di populismo riconoscono, perché 
anche il vincolo sociale è reputato 
come un intralcio alla libera 
espansione della personalità – e ciò 
conduce, sul piano antropologico ad 
esaltare gli elementi di conflittualità 
tra gli uomini, conformemente 
all’indiscusso assunto liberistico, 
fatto proprio in maniera aprioristica, 
della concorrenza. Sul piano politico 
ciò significò il rifiuto di ogni forma 
di governo o, al massimo, l’accetta-
zione un governo che esplica la 
propria funzione nel modo più 
limitato possibile. Il progresso, in-
fatti, è frutto della spontanea 
creatività degli individui, continu-
amente imbrigliata dalla legislazione. 
La conseguenza di tutto ciò è 
concezione impolitica della politica: 
tutto ciò che rinvia ad una dimen-
sione sociale e cooperativa (stato, 
politica, amministrazione, governo), 
è considerato un meccanismo 
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demoniaco al servizio di forze 
maligne. Di fronte a questo pericolo 
occorre attivare forme di resistenza e 
disobbedienza civile con lo scopo di 
negare il proprio sostegno alla infer-
nale e immorale macchina statale. 
Come pensare, allora, insieme, la 
libertà indeterminata delle singolarità 
e come assicurare la difesa di essa 
senza ricorrere ad una ammi-
nistrazione che se ne faccia garante? 
Questo complesso problema, che 
affascinò e incuriosì il giovane 
Tocqueville nel suo Democrazia in 
America, nella trova una siste-
mazione e soluzione mediante 
l’invocazione di una Provvidenza 
insondabile – e perciò non lasciata 
alla esclusiva mediazione erme-
neutica di apparati ed autorità 
ecclesiastiche – ma disponibile a 
lasciarsi catturare dalla intuizione di 
individui particolarmente dotati. 

Questi eterogenei e disarticolati 
elementi culturali costituirono, uniti 
alle particolari condizioni econo-
miche degli ultimi decenni dell’ 
Ottocento negli Stati Uniti, ca-
ratterizzate da una crisi dell’agri-
coltura delle regioni centrali del 
paese e con il conseguente inde-
bitamento dei contadini nei confronti 
delle banche,il terreno di coltura di 
quel fenomeno politico noto come 
populismo che vide la nascita 
dell’effimero, dal punto di vista della 
durata, ma assai incisivo e persistente 
nel tessuto politico statunitense, per 
ciò che attiene ai contenuti 
ideologici, People’s Party. Composto 
da salariati, piccoli proprietari 
terrieri, contadini che guardavano 

con crescente insoddisfazione l’affer-
marsi di una oligarchia di magnati 
spropositatamente ricchi e delusi 
dall’atteggiamento arrendevole, 
quando non esplicitamente conni-
vente, dei due tradizionali partiti 
molto più sensibili alle ingenti risorse 
economiche che i grandi gruppi 
industriali e la finanza poteva loro 
assicurare rispetto alla tutela del 
proprio tradizionale elettorato. La 
corruzione degli apparati pubblici e 
dei partiti e le crescenti disu-
guaglianze innescarono una polemica 
feroce contro le élite tanto più vasta 
quanto maggiore appariva la distanza 
di tutto ciò dalle retoriche pa-
triottiche, individualiste ed eguali-
tarie che innervavano la democrazia 
americana sin dal suo sorgere. Il 
populismo di fine Ottocento del 
People’s Party appare un grandioso 
fenomeno carsico che all’improvviso 
fa riemergere temi e argomenti 
presenti, in modo disarticolato, nel 
profondo della società americana7, 
soprattutto nelle realtà poco 
urbanizzate dei farmers, che di colpo 
si materializzano assumendo forma 
politica organizzata. Questa si 
incarna, essenzialmente intorno a due 
elementi: l’individualismo e il 
dualismo manicheo che contrappone 
il lavoratore, semplice onesto e 
produttivo alle élite, parassite e 
corrotte, espressione del potere del 
danaro. 

Le convulsioni populiste appaiono 
come una sindrome che accompagna 
il passaggio da una democrazia 
ancora aristocratica ad una compiuta 
democrazia di massa, anzi possiamo 
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affermare che ogniqualvolta si 
verifichi, in determinate condizioni 
storiche, l’ingresso delle masse sulla 
scena politica, questo fenomeno è 
sempre associato alla presenza di 
temi populisti. 

Non è secondario ricordare che il 
fugace People’s Party venne, nel giro 
di pochi anni assorbito dal Partito 
Democratico, di cui fu, nella sua 
breve vita, alleato. Le battaglie dei 
suoi principali esponenti spaziavano 
dal sostegno ad una tassazione 
progressiva, alla lotta contro la 
legislazione antisindacale, a quella 
contro i monopoli nel settore delle 
ferrovie e della finanza8. Temi, 
questi, che avevano un innegabile 
connotato progressista, sebbene 
sostenuti ricorrendo ai consueti 
appelli di carattere morale e 
patriottico e con una attenzione 
particolare a quelle figure sociali che, 
nel prodigioso sviluppo industriale di 
fine Ottocento, finirono ai margini o 
furono del tutto escluse dall’espan-
sione economica. Proprio per questi 
aspetti il partito populista fu accusato 
di essere retrogrado e nostalgico, 
nonostante molti suoi adepti fossero 
sinceri democratici spesso di fede 
socialista. 

Ecco quindi i caratteri tipici del 
populismo americano: una rivolta 
delle periferie contro le città, degli 
esclusi contro coloro che erano 
insediati al centro del sistema 
produttivo, dei ricchi contro i poveri. 
Le contraddizioni della società 
americana sembrano rispecchiarsi 
interamente nelle incongruenze 
programmatiche del People’s Party. 

Il populismo dell’ultimo ven-
tennio presenta una indubbia 
continuità con le esperienze storiche 
precedenti, americana soprattutto, su 
alcuni temi: l’appello generico al 
popolo, la contrapposizione popolo-
élite, il localismo, il leaderismo, la 
demonizzazione della finanza. 
Ciononostante il mutato quadro 
storico connota, questa innegabile 
persistenza tematica, in un modo 
completamente nuovo.  

Il populismo americano di fine 
Ottocento, a differenza di quello 
odierno, (improponibile sarebbe il 
confronto con quello russo), pur con 
tutti i propri limiti e contraddizioni, 
fu un movimento progressista che 
tentò di recuperare alcuni aspetti del 
pensiero politico dei padri fondatori 
della democrazia statunitense. La 
natura composita della sua base 
sociale (in prevalenza contadini 
impoveriti dalla crisi dell’ovest e 
operai delle città industriali dell’est) 
costrinsero il movimento, che 
successivamente si trasformò nel 
People’s Party, ad oscillare conti-
nuamente tra rivendicazioni tipiche 
delle organizzazioni sindacali (ridu-
zione orario di lavoro, tutela delle 
libertà sindacali ecc.) e rievocazioni 
di nostalgiche comunità agrarie 
autonome e autosufficienti. Una 
insufficienza programmatica e pratica 
che condusse il People’s Party ad 
allearsi con i democratici e ad essere, 
nel volgere di pochi anni, assorbito 
del tutto sino a scomparire come 
forza politica autonoma. Ciò si 
verificò quando le basi economiche 
che ne avevano sorretto l’espansione 
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– ovvero la transizione al taylorismo 
e al fordismo, fase caratterizzata dalla 
coesistenza di operai specializzati 
tipici dell’industria artigianale e ma-
nodopera non specializzata addetta 
alla catena di montaggio – vennero 
meno. La sconfitta dell’aristocrazia 
operaia, come conseguenza della 
profonda riorganizzazione della 
produzione, soprattutto dopo il primo 
conflitto mondiale, segnarono le sorti 
del People’s Party e del movimento 
populista americano, almeno dal 
punto di vista politico-organiz-
zativo.Dal punto di vista ideologico, 
al contrario, i materiali simbolici dei 
populisti si resero disponibili agli usi 
più disparati da parte di forze 
politiche di varia estrazione, svol-
gendo, sotto traccia, un lavoro poco 
visibile ma intenso poiché si 
alimentava attingendo in profondità a 
quei cleavages che attraversano e 
danno formaalla società e alla cultura 
politica americana. 

Il populismo odierno si presenta, 
come già accennato, con una fisio-
nomia per larghi tratti simile ma con 
un significato completamente diverso. 
Esso più che porsi come antagonista 
del neoliberismo, come pure ten-
derebbe ad accreditarsi, appare alla 
stregua di un suo complemento. 

Alcuni autori, penso a Marco 
Revelli, hanno sostenuto che il 
populismo sia il risultato della rivolta 
degli esclusi dalla globalizzazione, 
gruppi e spezzoni di classi sociali 
messi “con le spalle almuro” dalla 
mondializzazione prima e dalla crisi 
economica successivamente. In-
dubbiamente, questa analisi presenta 

molti punti di verità ma non è 
sufficiente a comprendere la natura 
del populismo contemporaneo. Si 
deve, infatti, sottolineare come neo-
liberismo e populismo al di la delle 
differenze che pure esistono al loro 
interno, possiedono un indiscutibile 
patrimonio genetico comune. 
Sintetizzo brevemente alcuni punti di 
contatto particolarmente rilevanti. 

In primo luogo entrambe con-
dividono la convinzione che econo-
mia e democrazia siano, nell’attuale 
fase storica, incompatibili. La prima 
è considerata del tutto eterogenea 
rispetto ai modi e ai tempi della 
seconda. Al topos classico, proprio 
anche del liberalismo ottocentesco, 
secondo il quale la sfera politica non 
deve, perché ne ostacolerebbe il 
naturale percorso, interferire con le 
scelte economiche, si associa che la 
democrazia (ma discorso analogo 
viene esteso alle procedure 
parlamentari e rappresentative delle 
forme di Stato moderne), ha costi non 
più giustificabile a fronte di una 
funzione, quando esercitata, quasi 
superflua, oltre che inefficiente. 
Funzioni che oggi possono essere 
svolte, ed in parte lo sono già, con 
maggiore efficacia dal mercato e da 
forme di autogoverno delle comunità 
locali su base, per lo più, identitarie. 

Il governo di una società, secondo 
questa visione insieme neoliberale e 
populista, può oggi “saltare” la fase 
democratico-rappresentativa ed essere 
affidato completamente ad istituzioni 
tecniche che, proprio in virtù di 
questa caratteristica, sono al “riparo” 
dalle perturbazioni e manomissioni 
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che le istanze democratico-rappre-
sentative, inevitabilmente, perché 
insite nella propria natura, 
eserciterebbero nei confronti della 
capacità autoregolativa del mercato, 
che è principio ordinativo anche del 
sistema sociale oltre che, ovviamente, 
di quello economico. 

Ciò su cui neoliberalismo e 
populismo divergono è la distanza 
che dovrebbe intercorrere tra gli 
individui e le istituzioni tecniche. Il 
primo pone le istanze di governo a 
livello globale, quindi a grande 
distanza dai cittadini, mentre il 
secondo le colloca a ridosso delle 
comunità locali. 

Il processo già avviato di auto-
nomizzazione dell’economia dal con-
trollo democratico rende impossibile, 
per le istituzioni parlamentari, 
incidere su di essa. Pertanto la classe 
politica vede ridursi fortemente il 
proprio spazio d’intervento e, 
conseguentemente, di porre riparo, 
attraverso l’intervento pubblico, a 
squilibri che l’andamento del ciclo 
economico genera. Ma paradossal-
mente alla classe politica ed alle 
istituzioni dello stato sociale nove-
centesco vengono addossate colpe 
per fenomeni che non hanno causato 
e che non possono neppure gestire 
perché gli sono stati sottratti gli 
strumenti per poter intervenire. La 
crisi del ceto politico, in quasi tutti i 
paesi europei, ha fondamento nello 
loro irrilevanza. Anche in questo caso 
possiamo individuare, nella la con-
cordanza complessiva, una differenza 
tra le due correnti ideologiche. Il 
neoliberismo utilizza il discredito che 

si è accumulato nei confronti della 
classe e delle istituzioni politiche per 
rimodellare dall’alto, in modo 
uniforme e subordinata, la sfera dei 
rapporti politici. I populisti, al 
contrario, invocano una ricostru-
zione, sempre subalterna alla sfera 
economica, ma dal basso che tenga 
conto della specificità dei luoghi e 
dei contesti delle realtà locali. 

Un ulteriore elemento di con-
divisione è la quistione fiscale. 
Questo tema è strettamente connesso 
al precedente, poiché l’eccessiva 
tassazione è ascritta, principalmente, 
alla rapacità della classe politica. 
Ridotta nella quantità e nelle funzioni 
quest’ultima, si libererebbero risorse 
che potrebbero essere più utilmente 
impiegate. 

Possiamo riscontrare anche in 
questo caso una discordanza di 
opinione circal’utilizzo migliore delle 
disponibilità monetarie prodotte della 
diminuzione della pressione fiscale: 
per i populisti queste dovrebbero 
tradursi in un aumento dei salari e, 
quindi, in un a crescita della spesa 
privata; i neoliberisti le indirizze-
rebbero a vantaggio delle imprese 
che, in questo modo, avrebbero a 
disposizione maggiore liquidità da 
investire. 

In realtà, le divergenze di giudizio 
tra le due correnti è più apparente che 
reale. Queste divergenze possono 
essere poste lungo un asse i cui 
estremi sono globale e locale. Il 
populismo si muove secondo una 
logica spaziale, il neoliberismo 
risponde ad una logica temporale. Ma 
non sono, come potrebbe apparire, in 
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opposizione: l’una non nega l’altra 
ma si presentano come le due facce 
della medesima medaglia. Il 
populismo, infatti, non contesta gli 
assetti della società capitalistica, si 
limita a criticarne alcuni caratteri 
valutati, da un punto di vista morale, 
particolarmente negativi: la corru-
zione, l’esistenza di gruppi parassitari 
(élite contro lavoratori) o privilegiati 
(occupati contro disoccupati). Come 
è facile constatare non si rifiutano gli 
assunti di fondo del neoliberismo ma 
si rimane rinchiusi nella logica 
propria del populismo che è quella 
della logica binaria inclusione-esclu-
sione. Ma proprio questo muoversi 
lungo prospettive divergenti fa si che 
la critica populista non intacchi mai 
realmente il neoliberismo (almeno 
sino a quando rimane rinchiusa entro 
schemi di tipo spaziale), esso si 
condanna alla ineffettualità perché 
incapace di porsi all’altezza dei 
processi produttivi ed economici 
attuali che invece si muovono lungo 
una prospettiva di tipo temporale. Il 

tono moralistico dei discorsi e delle 
argomentazioni critiche del popu-
lismo è figlio di questa incapacità. O, 
detto in altri termini, il moralismo è il 
risultato della forza egemonica del 
neoliberalismo. 

Le condizioni per lo sviluppo di 
un conflitto politico-sociale di ampia 
portata vi sono tutte (disuguaglianze, 
sfruttamento e povertà sono in 
crescita esponenziale), ma questo non 
accade, o perlomeno non nella 
misura in cui ci si attenderebbe. La 
neutralizzazione del conflitto econo-
mico-sociale è il sintomo più ecla-
tante dell’egemonia neoliberale, in 
grado di indirizzare le fortissime 
tensioni sociali verso obiettivi 
appositamente costruiti e in grado di 
confinare le forze antagoniste verso 
logiche (quelle spaziali) per se stesso 
del tutto indifferenti. 

In conclusine il populismo è 
l’altra faccia del neoliberismo, è lo 
strumento con il quale quest’ultimo 
spoliticizza il conflitto. 

 
 
Note 
 
1  Sul fenomeno del populismo la 

bibliografia è oramai cospicua. Ci 
limitiamo a segnalare gli studi che 
maggiormente sono stati tenuti 
presenti nella stesure di questo 
articolo: G. Ionescu, E. Gellner, 
Populism. Its Meaning and National 
Characteristics, Weidenfeld & 
Nicolson, London 1969; M. Kazin, 
The Populist Persuasion. An 
American History, Cornell U. P., 
Ithaca-London, 1998; Y. Mény-Y 

Surel, Par le peuple, pour le peuple, 
LibraireArthèmeFayard, Paris 2000, 
tr. it., Populismo e democrazia, il 
Mulino, Bologna, 2001; P. Taggart, 
Populism, Open University Press, 
Buckingham-Philadelphia 2000, tr. 
it., Il populismo, Città Aperta, Troina, 
2002; N. Merker, Filosofie del 
populismo, Laterza, Roma-Bari, 
2009; M. Revelli, Populismo 2.0, 
Einaudi, Torino, 2017. 
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2 Scrivono Mény e Surel che “gli studi 
sul populismo si scontrano infatti con 
l’impossibilità di classificare questo 
ismo nell’ambito delle ideologie 
tradizionali”, Y. Mény-Y Surel, Par 
le peuple, op. cit., p. 167. 

3 M. Revelli, Populismo 2.0, op. cit, p. 
10. 

4 F. Venturi, Il populismo russo, 
Einaudi, Torino, 1972; A. Walicki, 
Un utopia conservatrice. Storia degli 
slavofili, Einaudi, Torino, 1973; Id., 
Socialismo russo e populismo, in 
Storia del marxismo. Il marxismo 
nell’età della seconda Internazionale, 
Einaudi, Torino, 1979, vol. II, pp. 
357-88. 

5 A Walicki, Socialismo russo e 
populismo, op. cit., p. 361. 

6  Ibidem, p. 360. 
7 Scrivono Mény e Surel che “il 

movimento populista non riuscì a far 
eleggere i suoi candidati alla 
presidenza, ma riuscì comunque a 
influenzare profondamente il quadro 
politico e istituzionale dl paese, 

legittimato nelle sue rivendicazioni 
dal richiamo alle parole che segnano 
l’inizio della costituzione: “We the 
people”“, Y. Mény-Y Surel, Par le 
peuple, pour le peuple, Libraire 
Arthème Fayard, Paris 2000, tr. it., 
Populismo e democrazia, il Mulino, 
Bologna, 2001, p. 57.  

8 Sempre Mény e Surel notano come il 
movimento populista americano fu in 
grado di far inserire nelle costituzioni 
dei singoli Stati “molte disposizioni a 
carattere popolare: selezione dei 
candidati alla presidenza attraverso 
elezioni primarieal posto dei caucus 
di partiti (manipolati dagli apparati); 
elezione popolare dei responsabili di 
numerose funzioni non solo politiche 
ma anche amministrative e giudi-
ziarie a livello statale, cittadino o 
locale; instaurazione in molti stati, in 
particolare nell’ovest e nel sud, di 
procedure di democrazia diretta 
(referendum, iniziative popolari, 
recall)”, Ibidem. 
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Populism and gender 
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Abstract: This paper focused on two concept widely discussed in literature and 
widely used in public discourse: Populism and Gender. “Populism” can be 
defined as a thin-centered ideology that views society as composed of two 
groups, ‘the people’ and ‘the elite’. “Gender” typically refers only to 
behavioral, social, and psychological characteristics of men and women,1 as 
well as the socially constructed roles, behaviors, activities, and attributes within 
a cultural and social context. Although the two concepts relate many times to 
shared topics, they are rarely mentioned together. There only few studies that 
examine both concepts in a direct manner, for example that of Mudde and 
Kaltwasser (2015), and thus the paper wished to conclude whether or not the 
two concept have any connection one with the other and the nature of such a 
relationship, if such exist. The premise was that the two concept share various 
characteristics, such as being of elusive nature and thus do not have a decisive 
definition accepted by all. Another example can be that the two are linked to 
subjects such as politics and allocation of resources and power. These examples 
imply that a relationship between the two can be established. In order to do so 
the various aspects and usages of the two concepts were compared. The 
comparison implied a relationship between the two concepts can be established 
but it is a very complex relationship, one that includes both similarities and 
contradictions. The paper shows that although both populism and gender have 
shared attributes, such as their basic definition is based on a dichotomy of two 
contrasts, the contradictions that exist between the two, such as populism being 
mostly male dominant, can explain the reason why the two are rarely put 
together. 
 
Keywords: Populism, Gender, Inequality, Political Inequality. 

 
 
 

Introduction 
 
In the past years, the concept of 

populism has entered public aware-
ness as populist parties have seen an 

unprecedented growth in Europe and 
throughout the world2, and populist 
discourse has seem to be more 
prevalent than ever before. There are 
many examples to the rise of 
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populism in Europe and other 
western countries, alongside populist 
leaders in other regions, such as Latin 
America. There are numerous 
examples of such populist leaders 
and movements from recent years, 
among them in the USA Donald 
Trump’s campaign to US presidency 
or in France Marine Le Pen and the 
“National Front” party.  

Populism and Gender are two 
central concepts in modern discourse, 
and both gained much attention in 
recent years, not only in public 
discourse and in the political arena, 
but also in the academia from 
scholars of various disciplines. 
Although the two concepts are rarely 
put together, they do share several 
common characteristics and relate to 
common discourse as well as 
research topics, and hence it is 
interesting to try to reveal whether or 
not there is a relationship between the 
two concepts.  

If we look at the two examples 
above, it is obvious that the question 
of a relationship between Populism 
and Gender can be examined from 
different angles. The first example, 
that of Donald Trump in the US, 
reveals populist attitudes alongside 
demining attitudes towards women, 
which raised also many gender 
issues. The second example, Marine 
Le Pen in France, shed light on a 
different possible connection 
between the two, as Marine Le Pen is 
a woman who leads a nationalist 
party, avoiding all together the issue 
of gender and monopolizing on the 

simple and clear dichotomy of 
“them” versus “us”.    

 So how does one begin to 
examine a possible relationship 
between the two concepts? One 
possibility is to begin from the 
similarities between the two 
concepts, as they both share common 
characteristics. For example, the fact 
that the definition of the two concepts 
can vary in various contexts, 
although the term gender has a rather 
specific acceptable definition, 
whereas populism has yet to receive 
a definition that is accepted by all or 
at least most scholars.  

The basic definition of “Gender” 
is the behavioral, social, and 
psychological characteristics of men 
and women.3 For the purpose of this 
paper, the concept “Populism” can be 
defined according to Mudde and 
Kaltwasser’s4 definition: a thin-
centered ideology that views society 
as composed of two groups, ‘the 
people’ and ‘the elite’.  

It is interesting that populism 
seems to avoid the subject of gender. 
This is interesting since populism, 
which stresses clear opposition 
between the people and the elite, 
seems to avoid the opposition of men 
and women. The reason is that since 
both men and women can be 
members of each of the opposing 
groups, that is, men and women can 
be part of “the people”, and both can 
be part of “the elite”. In other words, 
populism refers to men and women 
and the differences between them, as 
it does to all other differences within 
the category of ‘the people’, and 
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these differences are secondary to the 
primary gap that exist between ‘the 
people’ and ‘the elite’5. 

Although the two concepts relate 
many times to shared topics, they are 
rarely mentioned together. There only 
few studies that examine both con-
cepts in a direct manner, for example 
that of Mudde and Kaltwasser (2015), 
and although the concept of populism 
as well as populist discourse and style, 
received much attention, little research 
has been done on the possible 
gendered aspects of populism6. 

Thus, the current paper aims to 
conclude whether or not the two 
concept have any connection one 
with the other and, if such a 
relationship exist, what is the nature 
of such a relationship.  

 
 
Research Hypothesis 

 
This paper explores various 

aspects of the two concepts Populism 
and Gender in an attempt to establish 
the nature of the relationship between 
the two concepts if such relationship 
exists. The premise of this paper is 
that the two concept share various 
characteristics, and are linked to 
subjects such as politics and 
allocation of resources and power. 
This can imply that a relationship 
between the two can be established. 

 
 
Populism  

 
Populism is a well-known concept 

that emerged or re-emerged in recent 
years. It became prevalent in public 

discourse and in political parties 
gaining power and influence across 
Europe and the world. The rise of 
populism in Western Europe, accor-
ding to Albertazzi and McDonnell7, 
is partially due to the disappointment 
many people in many western coun-
tries feel towards the governments 
and traditional establishments that 
failed to respond and provide a 
solution to many problems “the 
people” face. Problems such as 
economic and cultural globalization, 
immigration, the decline of 
ideologies and class politics, and 
more. Another factor that enabled the 
emergence of populist parties and 
populist discourse is the exposure of 
elite corruption that led to lack of 
interest and distrust in politics and 
politicians8.  

For such a discussed and studied 
concept, it is strange that the concept 
has numerous definitions in 
literature9 and there is no clear and 
acceptable definition of populism and 
its meaning. A successful and 
accepted definition of the concept has 
yet to be reached and the concept is 
today, as it was in the past, contested. 
Populism has been defined in a broad 
variety of ways in different places 
and time10. The disagreement among 
scholars is not limited to the wording 
of an acceptable definition. Scholars 
from various disciplines were not 
able, and still are not able, to reach an 
agreement as to what populism is11. 

The difficulty to reach such an 
agreement can be exemplified by the 
definition found in Encyclopedia 
Britannica: “Populism, political pro-
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gram or movement that champions 
the common person, usually by 
favorable contrast with elite. 
Populism usually combines elements 
of the left and the right, opposing 
large business and financial interests 
but also frequently being hostile to 
established socialist and labor parties. 
The term populism can designate 
either democratic or authoritarian 
movements. […] In its contemporary 
understanding, however, populism is 
most often associated with an autho-
ritarian form of politics. Populist 
politics, following this definition, 
revolves around a charismatic leader 
who appeals to and claims to embody 
the will of the people in order to 
consolidate his own power. […] In 
the second half of the 20th century, 
populism came to be identified with 
the political style and program of 
Latin American leaders such as Juan 
Perón, Getúlio Vargas, and Hugo 
Chávez. Populist is often used 
pejoratively to criticize a politician 
for pandering to a people’s fear and 
enthusiasm.”12 

The above (shortened) description 
of the term emphasizes the many 
aspects the term relates to, and the 
many ways in which it can be 
interpreted. However, Laclau 
claims13 that the apparent vagueness 
and the inability to reach a decisive 
definition of the concept “populism” 
does not mean there is any doubt as 
to its importance and the importance 
of its attributive function.  

For the purpose of this paper, the 
concept “Populism” can be defined 
according to Mudde and 

Kaltwasser’s14 definition: a thin-
centered ideology that views society 
as composed of two groups, ‘the 
people’ and ‘the elite’. Albertazzi and 
McDonnell suggest a similar 
definition: 

[Populism] is an ideology which 
pits a virtuous and homogeneous 
people against a set of elites and 
dangerous ‘others’ who are together 
depicted as depriving (or attempting 
to deprive) the sovereign people of 
their rights, values, prosperity, 
identity and voice15. 

In other words, the term refers to 
belief systems by which the current 
situation is explained as it provides 
an interpretative framework through 
which individuals and/or organi-
zations make sense of their own 
experiences, relate to the external 
world and plan the future16. Mudde 
and Kaltwasser17 add that populism 
aims to a situation in which politics is 
an expression of the general will of 
the people. To make their definition 
more clear and decisive they contrast 
populism with elitism18 and 
pluralism19, arguing that the two are 
the main oppositions of populism. 

There is a large body of literature 
on populism, which generally 
distinguishes between various aspects 
of the concept, mainly between right-
wing populism in Europe and left-
wing populism in Latin America20.  

Populism is widely studied in the 
context of Latin America politics. 
This interest is largely due to the 
reemergence of populism, or as it is 
sometimes referred to “neo-popu-
lism”, among leading politicians in 
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that region21. These Latin American 
politicians have come to power by 
“mobilizing marginalized social sectors 
into publicly visible and contentious 
political action, while articulating an 
anti-elite, nationalist rhetoric that 
valorizes ordinary people”22. By 
doing so they have succeeded to gain 
legitimacy and support.  

As mentioned above, populism has 
emerged not only in Latin America. It 
has also emerged in Europe and other 
western countries. It seems, however, 
that populism has different characte-
ristics unique and descriptive for each 
region. For example, one of the reasons 
populism has emerged in Western 
countries, and populist discourse is 
employed by populist leaders, is an 
anti-political climate that spreads 
throughout Western European socie-
ties. In other words, the disappoint-
ment “the people” have towards 
traditional parties in western coun-
tries gave rise to populist leaders and 
parties.  

In a situation in which people 
perceive politics to be more distant 
and irrelevant to people’s lives and 
politicians to be more self-serving 
and similar to one another than in the 
past, has enabled the use of populist 
discourse in order to attract 
disillusioned voters to new, more 
radical, alternatives.23 

Yet, the question remains, what 
exactly is populism? It is clear that it 
is difficult to conceptualize. Jansen24 
noted that the term has been used to 
describe movements, regimes, 
leaders, ideologies, policies, modes 
of incorporation, and state structures. 

Populism does hold several 
characteristics, such as its contrasting 
components. Laclau25 mentions as an 
example the contract between the 
populist claim for equality and the 
participation of the common people, 
and the fact that a charismatic leader 
usually leads the party or movement 
that employ this claim in order to 
gain power.  

The term is also used in everyday 
discourse, which is also very general. 
Jansen argued that the term can be 
applied to any person, movement, or 
regime that attempts to gain power 
and acceptance among the ordinary 
people as a legitimate opposition to 
the ruling elite26. Thus, the core 
component of populism is the 
dichotomy of “the people” and “the 
elite”, which can be described as “the 
deprived” and “the privileged”.  

Such a distinction refers, among 
others, to the idea of equality, 
distribution and allocation of power 
and resources, ideas and themes that 
are central not only to populism but 
also to gender and gender studies as 
well. In this light it is suppressing 
that there only few studies that 
examine both concepts in a direct 
manner, and only little research has 
been done on the possible gendered 
aspects of populism27. 

 
 
Gender 
  
The term “Gender” entered the 

academic sphere in the 1970s.28 The 
most basic definition of the term 
“Gender” involves the distinction 
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made between “sex” and “gender”. 
“Sex” has come to refer to the 
biological and physiological cha-
racteristics and biological aspects of 
being male and female. “Gender” 
typically refers to the behavioral, 
social, and psychological characte-
ristics of men and women,29 as well 
as the socially constructed roles, 
behaviors, activities, and attributes 
within a cultural and social context.  

Gender is important since it 
penetrates many aspects of our lives, 
as Wharton claims:  

 
[…] gender matters in social life – it 

is one of the organizing principles of the 
social world: it organizes our identities 
and self concepts, structures our 
interactions, and is one basis upon which 
power and resources are allocated.30 

 
The term “gender” deals with 

gender roles and gender identity and 
scholars from different disciplines 
engage with gendered aspect of 
various study topics. The term 
emerged in the mid-1900s, and 
became part of the public discourse 
and a research topic as the feminist 
movement began to incorporate it 
and use the term in the 1970s. During 
the past two decades, the term has 
gained much scholarly attention.  

Although the distinction may 
imply that “gender” as “sex” can be 
easily defined, the opposite is true, as 
the definition of gender can vary 
greatly. To people who study it, 
gender indicates something about 
socialized behavior patterns. 
Therefore, studies about gender 
differences seem to imply that the 

focus is on social behaviors and 
psychological aspects of the study 
subjects and its participants. 
However, a problem arises since 
when people are grouped into gender 
categories based on their sex, the 
study is just as likely to be about sex 
differences31. 

 
 
The relationship between 
populism and gender  

 
There is a large body of literature 

on populism, which generally 
distinguishes between various aspects 
of the concept, mainly between right-
wing populism in Europe and left-
wing populism in Latin America32. 
However, these distinctions do not 
refer to gender. And since populism 
is on the rise in Europe and America, 
it seems that there is room to explore 
the connection between the two 
concepts.  

As stated above, there are nu-
merous examples of such populist 
leaders and movements from recent 
years, among them in the USA 
Donald Trump’s campaign to US 
presidency or in France Marine Le 
Pen and the “National Front” party. 
Both examples can raise the question 
of Populism and Gender from 
different angles. The first, Donald 
Trump in the US reveals populist 
attitudes alongside demining attitudes 
towards women, which raised also 
many gender issues, and the latter, 
Marine Le Pen in France, a women 
who leads a nationalist party, avoiding 
all together the issue of gender and 
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monopolizing on the simple and clear 
dichotomy of “them” versus “us”.   

These examples imply that there 
is no clear connection between the 
two concepts. However, considering 
the vagueness of the term populism 
the connection may be vague and 
complex as well. Hence, the first step 
in order to establish whether there is 
a relationship between the two should 
be to explore the similarities and the 
various characteristics and features 
the two concept have in common.    

Gender and Populism share some 
similarities and common themes. For 
example, the two terms first appeared 
during the mid-1900s, penetrated the 
academy and political discourse 
during the 1970s and lately received 
much attention both in public 
discourse and with scholars from 
various shared disciplines.  

Additional common attributes 
relate to the fact that the core of the 
two concepts relate to a certain 
dichotomy, populism – “the people” 
and “the elite”, gender – men and 
women. However, populism stresses 
the sharp opposition between the 
two, avoiding to some extent all other 
differences that exist within each 
group, while gender asks to shed 
light on the diversity that exist within 
such a dichotomy. In other words, 
populism simplifies the situation at 
hand while gender asks to deal with 
the complicity and diversity that exist 
within the discussed dichotomy.  

However, is this enough to 
establish a relationship between the 
two? Mudde and Kaltwasser argue 
that conceptually, populism has no 

specific relationship to gender. They 
base this claim on the fact that 
populism consider all differences 
among the people (and that includes 
among other gender differences) as 
secondary, if not irrelevant, to 
populist politics33.  

Thus, as Mudde and Kaltwasser 
claim that, both in theory and 
practice, populists do not hold a 
strong position on gender issues. This 
can be seen when trying to find 
gender related issues in populist 
programs, as the case of Mudde and 
Kaltwasser study, resulting in only 
few references to gender, irrespective 
of other features of the populist case 
examined (such as accompanying 
ideology or geographical region).34 

Another broblem that arises when 
trying to establish a connection or 
exploring the nature of the 
relationship between the two 
concepts, is that the task can be quite 
confusing as both can vary in various 
context, especially that of various 
cultures and societies.  

One aspects of populism that 
should serve as a direct link to gender 
is that populist attitudes involve a 
combination of a negative and a 
positive component – against the 
establishment and for the people. 
This combination, Anduiza, Guinjoan 
and Rico claim, serves as a 
motivation for engaging in politics.35  

However, the relationship to 
politics and motivation for political 
participation is not just a shared point 
that can connect the two concepts. It 
also serves as a dividing point, as 
populism is mostly associated with 
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men. This does not mean that they 
one cannot find women among 
populist leaders. There are several 
examples of female populist leaders. 
While some have attained most of 
their power because of personal 
relations to a male leader36, others 
have made a career without the help 
of such a male ‘patron’, for example 
Sarah Palin in the United States37. 
However, the fact remain that most 
of the populist leaders and the 
populist masses and electorate are 
predominantly male38.  

Mudde and Kaltwasser argue that 
this is not just a matter of the sex of 
the participants and leaders, it is also 
a matter that, particularly in Latin 
America, populists have often 
engaged in machismo politics, which 
is the antithesis of feminism. These 
leaders promote sexist ideas and 
policies, and thus hinder women’s 
political and social rights and 
position39. Mudde and Kaltwasser 
comparative analysis indicated that 
the relationship between populism 
and gender politics is highly 
dependent on the cultural context in 
which populist actors operate.     

The two concepts, as a study 
subject, share an elusive quality. 
Both can be studied as indicating 
something about socialized behavior 
patterns. As with populism, gender 
also can be elusive, as gender diffe-
rences can be assumed as focusing on 
social behaviors and psychological 
aspects of their participants, but this 
is hard to determine in the case in 
which people are grouped into gender 
categories based on their sex40.  

Even if populist movements and 
parties are mostly led by men, 
represented by male party members 
and supported by male voters, this 
does not in itself mean that they hold 
traditional views on gender roles and 
relations41. Mudde and Kaltwasser 
argue that the influence of ideology is 
more important than culture (region) 
for determining the position populists 
leaders and parties hold in regards to 
gender issues42. 

Thus, a relationship between po-
pulism and gender can be established 
but it is a weak and complex rela-
tionship. Mudde and Kaltwasser 
argue that given the growing number 
of prominent female populist 
leaders43 and the almost universal 
gender gap in the electorate of 
populist parties, the relationship 
between gender and populism has 
probably become the most relevant of 
the many understudied issues related 
to populism”44. 

 
 
Conclusions  
 
Both populism and gender are 

concepts that receive much attention 
in various disciplines, attention that 
has increased significantly during the 
past two decades. The two concept 
has also increasingly entered public 
discourse. Although the two concepts 
relate to shared study topics and 
relate to similar discourse it is hard to 
establish a clear and decisive con-
nection between the two.  

The paper presented several 
similarities between the two concepts 
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that can imply on a relationship that 
exists between the two. Gender and 
populism relate to political discourse, 
and the two terms are frequently used 
in public discourse of power. The 
concepts engage in complex dicho-
tomies that may vary in various 
contexts.  

The relationship found in this 
paper implies a complex connection, 
one that is full of contradictions 
alongside shared themes. Both share 
several characteristics and relate to 
similar topics, but as each characte-
ristic is explored, the common 
ground seems to divide, with a 
distinct difference – populism is used 
many times to simplify and avoid the 

complexity of a situation, whereas 
gender is aimed at the opposite 
direction and avoids the 
simplification of situations.  

The relationship is also hard to 
establish since populist leaders, 
including men and women, seem to 
not employ gender, and perhaps not 
because it is secondary in its 
importance. It may be due to the fact 
that the matter of gender is in itself a 
complex matter that is beyond the 
realm of populist discourse that turns 
not just to “the people” but rather to 
the common fear and desires of the 
ordinary man (and women), and 
gender cannot be seen as a simple 
component of such discourse. 
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(Populism: The populist rhetoric of power in Chisinau) 
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Abstract: In this article we have tried to elucidate the expansion of the 
phenomenon of populism in Europe, but also the presence of populist discourse 
in the politics of political parties in the Republic of Moldova. The term of 
populism is less commonly used in the Republic of Moldova a more pejorative 
way than an ideology. If in the EU there is a distinction regarding right-wing 
populism and left-wing populism, as pro-European populists and anti-EU 
populists, in Moldova, we distinguish between the populist rhetoric of power and 
the populist rhetoric of the anti-oligarchic opposition. 
 
Keywords: Republic of Moldova, Populism, Igor Dodon, Vlad Plahotniuc, 
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Introducere 
 
Termenul populism a devenit unul 

intens prezent în limbajul politic, 
precum şi în cel mediatic. De la o 
simplă suspectare de demagogie 
electorală, actualmente, acesta ajunge, 
să se identifice cu o nouă ideologie 
politică. În linii mari, populismul se 
referă la curentele politice care au o 
retorică critică la adresa elitelor con-
ducătoare şi pledează pentu întoar-
cere la popor, de unde şi numele de 
populism. Populiştii propun retragerea 
aparatului statului din mâinile acestor 
elite egoiste, criminale, pentru a-l 
„pune în serviciul poporului”. 

Anul 2016 este considerat unul de 
ascensiune a populismului. O dovadă 
relevantă în acest sens fiind decizia 
Marii Britanii de a părăsi Uniunea 
Europeană - Brexitul, dar şi alegerile 
prezidenţiale din SUA, care l-au adus 
la Casa Albă pe Donald Trump. 
Autorii lucrării: „Populismul. O 
scurtă introducere” (Populism: A 
Very Short Introduction) Cas Mudde 
şi Cristóbal Rovira Kaltwasser consi-
deră populismul o ideologie secun-
dară în raport cu mişcările politice 
„de anvergură” precum comunismul 
sau nazismul, prezentând populismul 
ca pe o ideologie care împarte socie-
tatea în două tabere antagoniste – 



POLIS 

 72 

„poporul pur” versus „elita coruptă” 
şi care privilegiază voinţa generală a 
poporului mai presus de toate.  Cei 
doi autori identifică şi alte două 
ideologii considerate secundare – 
elitismul şi ultraliberalismul.1 

În Europa, populismul, se iden-
tifică, în primul rând cu politicile 
iresponsabile, demagogia fiind sino-
nimă cu populismul. În acest sens, 
Ralf Dahrendorf afirma că populismul 
este ceva simplu, pe când democraţia 
este complexă. Populiştii, de regulă, 
contestă puterea elitelor, vorbesc în 
numele oamenilor simpli, se opun po-
liticilor închise pentru popor, reven-
dicând suveranitatea poprului.2  

Brexit şi noua administraţie în 
SUA au încurajat mişcările populiste 
din Europa Centrală, de Est şi din 
Balcani. „O masă critică a liderilor 
din regiune resping deschis ideea de 
democraţie liberală. Populismul se 
îmbină tot mai mult cu naţionalismul 
regional brut într-un mod care ame-
ninţă pacea în Europa”3 – constată 
cercetărorii Freedom House. 

Totodată, unii economişti atribuie 
actualul val de populism „hiper-
globalizării” din anii ’90, manifestată 
prin liberalizarea fluxurilor financiare, 
înfiinţarea Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (WTO) şi admiterea 
Chinei în organizaţie. Astfel, impor-
turile chineze au dus la eliminarea 
unui milion de locuri de muncă în 
industria din SUA, în perioada 1991-
2011. Dacă se adăugă furnizorii şi 
domeniile conexe, pierderile ajung la 
2,4 milioane.4 

Ştiinţa politică nu oferă o definiţie 
exhaustivă a populismului, în schimb 

dezbaterile privitoare la politica 
„populismului” au devenit foarte 
ample, fenomeul fiind studiat plecând 
de la ţări, regiuni sau chiar o abordare 
transregională. Populismul este în 
esenţă greu de definit. Unii autori 
atestă ideea populismului ca maladie 
a democraţiilor liberale, ce precedă 
de cele mai multe ori involuţia spre 
sisteme sociale totalitare, fie ele de 
stânga sau de dreapta.  

Am putea conchide că populismul 
este un simptom al unei maladii 
sociale existente la un moment dat în 
democraţie, consemnează un alt 
autor, dar poate fi, în anumite condi-
ţii, şi un mecanism invers, de însănă-
toşire a societăţii atunci când voinţa 
populară se transformă într-o mişcare 
civică, conştientă de necesitatea 
păstrării valorilor fundamentale ale 
unei societăţi cu adevărat deschise.5 

Cas Muddle şi Cristobal Kaltvasser 
propun trei atribute de bază ale 
discursului populist: 

- tema poporului, identificat social 
sau etnic ca o entitate de sine 
stătătoare; 

- tema elitelor situate la vârful 
piramidei economice, politice sau 
culturale; 

-  voinţa generală, ce se identifică 
cu „năzuinţele poporului”, aflate în 
contradicţie cu individualismul egoist 
din sfera societăţilor liberale.6 

Prin umare, după exemplul euro-
pean, elitele sunt reprezentate de 
birocraţia europeană (funcţionarii), 
poporul se identifică cu statul-na-
ţiune, iar voinţa generală este aceea 
de a recupera independenţa şi con-
trolul asupra propriei naţiuni, 
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ameninţată de imigraţie şi degradare 
economică. 

 
SUA – 2016 
După modelul lui Mudde şi 

Kaltvasser, în Statele Unite ale 
Americii, rolul „elitelor” îl ocupă 
clasa politică de la Washington, 
finanţiştii de pe Wall Street şi mass-
media liberală, spre nemulţumirea 
clasei mijlocii, care se vede pe sine 
drept purtătoare a adevăratelor valori 
americane. Nu întâmplător, Donald 
Trump şi-a bazat campania electorală 
pe sentimentele anti-imigraţie şi anti-
globalizare. 

Discursul de inaugurare al loca-
tarului de la Casa Albă este o mostră 
de retorcă populistă. Tezele prin-
cipale fiind diseminate şi în timpul 
dezbaterilor electorale. Astfel, chiar 
în debutul discursului ceremonial 
acesta declară:  

 
„[..]Astăzi nu doar transferăm puterea 

de la o Administraţie la alta sau de la un 
partid la altul –, ci transferăm puterea din 
Washington ca să o dăm înapoi vouă, 
Poporul American. Pentru prea mult timp 
un grup mic din Capitala ţării noastre a 
cules roadele guvernării, în timp ce 
cetăţenii au suportat costurile. 
Washington a prosperat –, dar bogăţia nu 
a fost împărtăşită cu cetăţenii. Politicienii 
au prosperat, dar locurile de muncă au 
dispărut şi fabricile s-au închis. Guver-
nanţii s-au protejat pe ei înşişi, dar nu şi 
pe cetăţenii ţării noastre. […] 

 [..] Ceea ce contează cu adevărat nu 
este ce partid controlează guvernarea, ci 
dacă guvernarea este controlată de popor. 
20 ianuarie 2017 va fi ţinută minte ca 
ziua în care Poporul a devenit din nou 
stăpânul acestei naţiuni”.  

În Europa, atacurile teroriste de la 
Paris, criza refugiaţilor, criza euro au 
favorizat consolidarea şi diversi-
ficarea discursului populist al parti-
delor şi poate chiar şi al mass-mediei. 

În opinia lui Cas Mudde, popu-
lismul poate fi definit cel mai bine ca 
o ideologie, mai precis, ca o ideo-
logie gazdă (host ideology): popu-
lismul de dreapta constă în populism 
plus o formă de naţionalism, iar cel 
de stânga în populism plus o formă 
de socialism.7 

Aşadar, populismul de dreapta 
reflectă şi împărtăşeşte euro-scepti-
cismul, ostilitatea faţă de globalizare, 
respingerea imigraţiei, care merge, 
uneori, mână în mână cu rasismul şi 
xenofobia, critici puternice la adresa 
feminismului şi a drepturilor homo-
sexualilor. Populismul de stânga – se 
axează în preponderenţă pe politicile 
sociale, echitate socială, anti-auste-
ritate lupta cu corupţia. 

Dar, există şi unele similarităţi 
interesante între populismele de 
stânga şi de dreapta: ambele tipuri 
fiind inclinate să apere un model 
politic care nu se opune democratiei, 
ci mai degrabă democraţiei liberale. 
Suportul pentru populism este o 
reacţie a unor segmente de populaţie, 
care opun rezistenţă faţă de schim-
bările de valori ce le ameninţă poziţia. 

În cadrul sistemului politic euro-
pean, populiştii se bucură de un con-
siderabil suport electoral şi au acces 
în legislativele naţionale în mai multe 
ţări, cum ar fi Austria, Cehia, 
Germania, Franţa, Grecia, Ungaria, 
Polonia. De constatat, de cele mai 
dese ori, liderii partidelor populiste 
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sunt persoane charismatice, care se 
bucură de popularitate în mediul 
electoral.8  

 
Austria – 2017  
Populiştii de dreapta au dominat 

tematic discursul electoral din 
Austria (cum s-a întâmplat şi la 
alegerile parlamentare din septem-
brie, în Germania. 

Un exemplu edificator în acest 
sens este şi victoria Partidul Popular 
din Austria, în fruntea căruia se află 
cel mai tânăr lider politic european de 
31 de ani Sebastian Kurz. 
Charismaticul ministrul de externe 
(viitor cancelar al Austriei) mai este 
supranumit de mediile europene 
băiatul-minune şi „copil precoce” al 
politicii austriece. Partidul acestuia 
de centru-dreapta ÖVP  
(Österreichische Volkspartei ), a 
obţinut în scrutinul din octombrie 
31,5 % din sufragii. 

În campanie, ÖVP  a avut discur-
suri împotriva imigranţilor, după ce 
peste 130.000 de migranţi au cerut 
azil în Austria în anii 2015 şi 2016, a 
promis să închidă grădiniţele islamice 
şi să taie ajutoarele sociale pentru 
străini : 

Kurz nu susţine planurile franco-
germane de reformă ale UE, iar ideile 
sale sunt aproape diametral opuse de 
cele ale lui Emmanuel Macron şi ale 
Angelei Merkel. Totuşi, ÖVP ésté un 
partid populist, dar proeuropean şi a 
dat asigurări că viitorul Guvern de la 
Viena va avea o atitudine proeu-
ropeană : „Orice Guvern pe care îl 
voi forma va fi unul proeuropean. Nu 
numai că sunt recunoscător de 

existenţa UE, dar este şi o responsa-
bilitate a tinerei generaţii de a modela 
viitorul UE într-un mod pozitiv”, a 
declarat Kurz.9 În ultimul său discurs 
de campanie, Kurz a promis că va 
scădea taxele pentru clasa de mijloc 
şi pentru cei cu venituri mici.  

Pe locul al doilea se clasează 
extremiştii de dreapta din Partidul 
Libertăţii de extremă dreaptă (FPOe), 
condus de Heinz-Christian Strache, 
preferat de circa un sfert din electo-
rat. Cel mai probabil, aceste două 
formaţiuni vor face şi următorul 
guvern de la Viena. Prima oară când 
cele două formaţiuni au fost la 
guvernare împreună, în 1999, Austria 
s-a ales cu sancţiuni din partea a 14 
state europene, deoarece extremiştii 
erau consideraţi o ameninţare pentru 
democraţie.10 

 

Franţa – 2017  
Populismul este seducător şi în 

Franţa. În alegerile prezidenţiale din 
2017, Marine Le Pen, şefa Frontului 
Naţional, partid de extrema dreaptă, 
s-a poziţionat ca cea mai înverşunată 
opozantă a Uniunii Europene (UE) şi 
monedei unice. Marine Le Pen le-a 
promis francezilor să închidă grani-
ţele ţării pentru imigranţi şi să scoată 
Franţa în afara Uniunii Europene 
pentru a o salva de globalizare, care 
ameninţă întreaga civilizaţie.11 

 Asemenea lui Donald Trump în 
Statele Unite, vrea să-i redea Franţei 
măreţia pierdută. Îi acuză pe imi-
granţi că distrug bunăstarea şi stabi-
litatea ţării: „Uniunea Europeană va 
muri pentru că popoarele nu o mai 
vor. În al doilea rând, asistăm la 
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începutul sfârşitului globalizării 
sălbatice. Şi, în sfârşit, multicultu-
ralismul a fost demascat ca având 
scopul de a distruge naţiunea şi de a 
înregimenta oamenii”. 

 
Ungaria  
FIDESZ, partidul populist de 

dreapta, condus de premierul Viktor 
Orban, deţine puterea şi domină 
scena politică din Ungaria.12 În 
contextul crizei migraţioniste, un 
model de management populist a fost 
ridicarea unui gard de sârmă 
ghimpată la graniţa dintre Ungaria şi 
Serbia, pentru a opri valul de 
refugiaţi. Asta după ce Oban i-a 
acuzat pe politicienii UE de nihilism 
pentru lipsa de reacţie în faţa valului 
de emigranţi intraţi în Europa 
începând cu 2015. De asemenea, a 
pledat pentru înfiinţarea unei armate 
a UE, care, în opinia sa, ar trebui să 
controleze Marea Mediterană13. În 
2017 Ungaria construieşte al doilea 
gard la frontieră pentru a împiedica 
pătrunderea mulţimilor de imigranţi 
ce sosesc dinspre Turcia. Orban 
consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să-şi menţină scopul de a 
păstra imigranţii în afara continen-
tului şi de a-i separa de adevăraţii 
refugiaţi din afara frontirelor euro-
pene. Poziţia oficială a guvernului 
este: relansarea economiei, a ordinii 
publice, reforma sănătăţii, promo-
varea securităţii sociale şi restaurarea 
normelor democratice. 

 Guvernul Orban este unul de 
centru-deapta, iar Programul său de 
guvernare este pezentat ca Program 
al Cooperării Naţionale. Printre 

problemele naţionale prioritare îşi 
promite că va elimina „caracterul 
antifamilie al pieţei muncii” şi va 
asigura locuri de muncă cu normă 
redusă pentru cei cu copii mici. 
Programul face, totodată, apel la 
restaurarea ordinii publice, într-o 
perioadă în care „încrederea publi-
cului în stat şi în instituţiile sale s-au 
diminuat în mod periculos”, iar 
abuzul autorităţii publice a ajuns la 
un nivel fără precedent de ridicat. 
„Este o cauză naţională şi este în 
interesul naţional să existe ordine în 
Ungaria, o ordine care să asigure 
dreptate şi protecţie tuturor 
cetăţenilor şi care să contribuie la 
prosperitatea naţiunii”.14 

 

Polonia  
Un alt exemplu de succes al unui 

partid populist de dreapta vine din 
Polonia, unde PiS – Prawo i 
Sprawiedliwość (Lege şi Dreptate), 
condus de Jaroslav Kaczynski,15 care 
a câştigat alegerile parlamentare din 
2015. PiS este o formaţiune de 
dreapta eurosceptică, care se pro-
nunţă împotiva imigranţilor, este 
preocupată de bunăstarea familiilor şi 
care a militat în campanie pentru 
interzicerea avoturilor şi a fertilizării 
in vitro. 

 
Grecia  
Partidul populist Syriza, condus 

de Alexis Tsipras, fost comunist, în 
varstă de 40 de ani, a câştigat com-
petiţia electorală din 2015, criticând 
dur politicile de austeritate ale 
Europei şi discursul de superioritate 
al Troikăi. Syriza, partidul de 



POLIS 

 76 

extrema stânga, este un exemplu de 
populism de stânga în acţiune. Cum e 
şi specific ledeshipului populist, 
Tsipras şi-a savurat victoria în mij-
locul mulţimii, promiţând că Grecia 
lasă în urmă austeritatea, frica şi 
autoritarismul şi cei cinci ani de 
umilinţă şi durere.  

De remarcat, însă, că partidul 
populist Syriza, deşi se opune 
politicilor de la Bruxelles şi Berlin, 
nu este însă antieuropean, spre 
deosebire de populiştii lor de extrema 
dreapta din alte ţări ale UE. Acesta 
este un partid explicit anti-austeritate. 

Pe lângă temele centrale ale 
populismului, precum dihotomia „noi 
vs. ei” (noi – europenii vs. ei – 
imigranţii; noi – poporul grec vs. 
Troika etc.), partidele care au preluat 
puterea în cele trei ţări – Grecia, 
Ungaria, Polonia – s-au poziţionat 
împotriva majorităţii politicilor şi 
măsurilor Uniunii Europene, pe care 
le condamnă ca fiind elitiste, discri-
minatorii şi chiar anti-naţionale.16 

 

Spania  
Partidul populist de stânga 

Pademos, condus de Pablo Iglesias, 
un profesor de ştiinţe politice  din  
Madrid17. Partidul este al doilea cel 
mai mare din Spania după numărul 
de membri, fiind depăşit de Partidul 
Popular şi al treilea cel mai mare 
după numărul de deputaţi din  
Congresul Deputaţilor, având 69 
de parlamentari din 350. Partidul îşi 
propune să rezolve problemele gene-
rate de inegalitate, şomaj şi criza  
datoriilor. Acesta a pledat pentru o 
renegociere a măsurilor de austeritate 

impuse Spaniei. Este reprezentat în 
Parlamentul European, membii 
partidului aparţinând grupului Stângii 
Europene Unite-Stângii Verde 
Nordice (GUE-NGL), alături de alte 
partide politice de stânga, 
precum SYRIZA. 

 
Germania  
Formaţiunea populistă de dreapta 

AfD (Alternativa pentru Germania), 
care este deja reprezentată în nume-
roase parlamente regionale, a reuşit 
pentru prima dată intrarea în forul 
legislativ federal (Bundestag), printr-
o agendă strictă de limitare a imi-
graţiei, plasâdu-se pe locul trei în 
competiţia electorală cu 12,6% din 
suragii, înregistrând astfel un scor cu 
7,9 puncte procentuale mai mare 
decât în 2013, ceea ce i-a permis 
intrarea în Bundestag. 

 
Cehia  
În pofida suspiciunilor de fraudare 

a fondurilor europene, Mişcarea 
populistă ANO („Da” în limba cehă) 
a contraversatului miliardar ceh 
Andrej Babis18, supranumit „Trump 
al Cehiei”, a câştigat detaşat alegerile 
legislative din 20-21 octombrie 2017, 
obţinând 29,7% din voturi, adică 78 
de locuri în camera inferioară a 
Parlamentului ceh, care numără 200 
de membri. ANO a făcut campanie 
pe lupta anticorupţie. Babis refuză cu 
obstinaţie adoptarea euro, o monedă 
pe care o consideră „în faliment” şi 
respinge cotele obligatorii de  
redistribuire a imigranţilor. Nu pro-
pune însă un Cexit (ieşirea Cehiei din 
Uniunea Europeană), ci spune că 
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susţine reformarea UE în vederea 
încurajării liberei circulaţii a capi-
talului, mărfurilor, mâinii de lucru şi 
serviciilor. 

 În campanie, Babis a susţinut 
că vrea desfiinţarea sancţiunilor im-
puse Rusiei. În acest sens, se apropie 
de poziţia preşedintelui ceh filorus 
Milos Zeman, care s-a opus de la 
început sancţiunilor.19  

 
 
Omniprezenţa populismului în 
politicul moldovenesc 
 
Pornind de la ideea că sancţio-

narea elitelor corupte şi ideea de 
reformare morală a clasei politice 
repezintă un element din abordarea 
triadică a populismului după Cas 
Mudde şi Cristobal Rovira Kaltvasser, 
îndrăznim să considerăm că Partidul 
Platforma Demnitate şi Adevăr din 
R.Moldova înclude în obiectivele 
sale politice şi discursuri populiste.  

O ipoteză în favoarea acestei 
afirmaţii este şi faptul că partidul s-a 
format în sânul mişcări civice 
Platforma „Demnitate şi Adevăr”, 
constituită la 24 februarie 2015 pe 
fundalul scandalului financiar-bancar 
din ţară cunoscut ca „Jaful secolului”. 
Platforma DA şi-a propus realizarea 
următoarelor obiective principale: 
lupta împotriva corupţiei, eliminarea 
„hoţilor” de la guvernare şi menţi-
nerea vectorului european al 
Republicii Moldova. În decembrie 
2015 o parte din grupul de lideri ai 
platformei a pus bazele formării 
Partidului politic „Platforma 
Demnitate şi Adevăr” (PPPDA), prin 

redenumirea unei formaţiuni deja 
existente – Partidul Forţa Poporului.20 

Liderul PPDA, Andrei Năstase, 
participă în cursa pezidenţială din 
toamna 2016. În turul doi al scru-
tinului, acesta se retrage în favoarea 
candidatei PAS, Maia Sandu, însă 
insistă ca punctele prioritare din 
progrmul său electoral, care sunt 
constituite în baza revendicărilor 
populare, enunţate de cetăţeni la 
protestele desfăşurate pe parcursul 
timpului, să fie preluate de aceasta. 
Printre obiectivele, tradiţional popu-
liste, ale PPDA figurează:  
- Soluţionarea problemei furtului 

miliardelor prin: insistarea asupra 
anchetei internaţionale privind 
jaful bancar şi spălarea miliar-
delor de dolari; contribuirea la 
recuperarea banilor şi sancţio-
narea hoţilor; neadmiterea prin 
toate mijloacele legale ca oamenii 
să întoarcă miliardele furate. 

- Transformarea revendicărilor so-
cial-economice ale oamenilor în 
iniţiative legislative, prioritare 
fiind: majorarea pensiilor cel 
puţin până la minimul de con-
sum ; stimularea investiţiilor 
străine şi locale, care vor genera 
noi locuri de muncă, demono-
polizarea, deoffshorizarea presei. 

- Înaintarea unor iniţiative le-
gislative privind reformarea justi-
ţiei şi combaterea corupţiei mari 
şi mici, prioritare fiind: desem-
narea unui procuror independent; 
scoaterea instituţiilor anticorupţie 
de sub influenţă politică; con-
fiscarea extinsă a bunurilor dem-
nitarilor de stat, procurorilor şi 
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judecătorilor, precum şi a rudelor 
acestora, care nu pot demonstra 
sursele de venit pentru achizi-
ţionarea acestor bunuri.21 
 
 
Retorică populistă în compor-
tamentul electoral al liderei 
PAS, Maia Sandu 

 
PAS este un partid de centru-

dreapta, care împărtăşeşte şi promo-
vează doctrina liberalismului social, 
pledează pentru valorile democratice, 
promovează integrarea plenară a 
Republicii Moldova în UE.22 
Printre angajamentele asumate de 
Maia Sandu în cazul în care urma să 
fie aleasă în calitate de preşedinte al 
Republicii Moldova, se regăseau: 
lupta împotriva corupţiei, investi-
garea furtului miliardului, contestarea 
deciziilor abuzive ale Guvernului şi 
Parlamentului etc.23  

Iar în Contractul cu cetăţenii 
Maia Sandu, dacă devine Preşedinte 
al Republicii Moldova, se angaja să 
propune în funcţii de răspundere doar 
oameni integri, care nu au comis sau 
tolerat acte de corupţie.24 Sandu 
promite să ceară asistenţă interna-
ţională în investigarea furtului 
miliardului, pentru ca banii să revină 
în ţară, iar cei vinovaţi să fie pe-
depsiţi. „Voi începe de la Preşedinţie 
crearea unui nou sistem politic, care 
să nu mai permită acapararea puterii 
de către un oligarh sau un grup de 
oligarhi”.25 

 

 

R. Moldva: retorica populistă a 
PDM 
După scrutinul prezidenţial din 

toamna 2016, dezbaterile publice 
dintre pincipalii actori ai scenei 
politice nu au scăzut în intensitate. 
Unul din pincipalele motive care au 
menţinut în forţă divergenţele dintre 
PDM, în principl, şi PSRM, mai 
puţin, a fost modificarea sistemului 
electoral în Republica Moldova – 
trecerea de la sistemul proporţional, 
care a funcţionat din 1994 până în 
prezent, la cel mixt – cu 51 de de-
putaţi aleşi pe circumscripţii electo-
rale şi 50 deputaţi aleşi pe listele de 
partid. Iniţiativa legisltivă a aparţinut 
Partidului Democat, care a încercat să 
promoveze iniţial sistemul uninomi-
nal, însă în urma consultării opiniei 
publice şi divergenţelor cu PSRM, s-a 
ajuns la varianta de compromis. Opo-
ziţia extraparlamentară pro-euro-
peană – PAS şi PPDA – critică şi 
respinge această modificare, organi-
zând multiple mitinguri de protest. Pe 
durata dezbaterilor publice, PDM a 
organizat o campanie de informare. 
Astfel, în campania de informare 
persuasivă a opiniei publice, prin-
cipalul argument era că cetăţeanul îşi 
va avea „deputatul său” în legislativ, 
iar dacă acesta nu-şi va exercita cu 
demnitate mandatul, i se va retage 
mandatul de către cei care l-au 
delegat în forul legislativ. Partidul 
Democrat argumenta că reforma în 
cauză va da stratul reformei clasei 
politice din Republica Moldova. Prin 
această iniţiativă preşedintele PDM 
promite că va aduce politica mai 
aproape de oameni, iar politicieni mai 
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implicaţi în rezolvarea problemelor 
cu care aceştia se confruntă. 

În acest caz, populismul puterii 
este orientat spre manipularea electo-
ratului, care trebuie convins de faptul 
că deicizia de vot este una cu impact 

direct şi personal şi că acesta – 
alegătorul participă activ la viaţa 
politică a societăţii. Sloganul de cam-
panie fiind unul persuasiv: „Alegi 
direct omul, nu o listă!”. 

 

 
 
Elementul discursivităţii populiste 

îşi face prezenţa şi în mesajul 
liderului PDM, lansat în contextul 
modificării sistemului electoral: 

„Primul rezultat al lansării ini-
ţiativei privind votul uninominal: 
clasa politică iese din amorţeală! Şi 
nu doar clasa politică.” 

Un gest de populism politic a fost 
şi prima iniţiativă a proaspăt-alesului 
preşedinte al PDM – adoptarea unui 
Cod de etică şi integritate pentru 
membrii partidului pe care îl con-
duce, argumentând că îşi doreşte 
astfel să aducă mai multă competenţă 
în politică. 

Încă alt model de discursivitate 
populistă reprezintă iniţiativa PDM  

 
privind moratoriul anunţat pentru 
optimizarea şi închiderea şcolilor din 
localităţile rurale. Optimizarea şco-
lilor a fost unul din obiectivele 
reformei în educaţie în Republica 
Moldova.  

Pe de altă parte, iniţiativa pare a fi 
o replică imediată a liderului PDM la 
Denunţul penal pe care preşedintele 
PAS M. Sandu, l-a depus la 
Procuratura Generală pe numele cetă-
ţeanului Vladimir Plahotniuc pentru a 
începe urmăriea penală şi pedepsirea 
acestuia pentru încălcarea art. 339 din 
Codul penal – uzurparea puterii în 
stat.26 

Din perpectiva abordării popu-
lismului ca ideologie îndreptată 
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împotriva elitelor egoiste şi corupte, 
şi această acţiune poate fi catalogată 
ca element de populism politic. 
Astfel, în cadrul tradiţionalului 
briefing de presă, susţinut săptă-
mânal, liderul PDM a declarat:  

„Am hotărât să oprim închiderea 
şcolilor din Republica Moldova, ca 
urmare a sesizărilor primite de la 
cetăţeni. Urmează să analizăm mi-
nuţios situaţia în domeniu şi să 
identificăm soluţii de alternativă, 
pentru a efectua reforma în educaţie 
în mod cât mai uman, fără sacrificii 
din partea copiilor, pedagogilor şi a 
întregii comunităţi”27.  

Al doilea mesaj populist, rostit în 
acelaşi briefing, este adresat poliţiei 
rutiere : 

„Siguranţa cetăţeanului trebuie să 
fie prioritatea numărul unu a Poliţiei. 
Din păcate, unii dintre oamenii legii 
au uitat asta şi hărţuiesc cetăţenii în 
trafic sub pretextul unor controale de 
rutină. Aceste practici vor înceta în 
cel mai scurt timp!”28 

Totodată, în Republica Moldova, 
o derivată a populismului poate fi 
considerată implicarea actorilor 
politici în acţiuni filantropice. Acţiu-
nile de binefacere desfăşurate de 
către fundaţia lui Vlad Plahotniuc 
intitulată Edelweiss fac subiect de 
ştiri la televiziunile din holdingul 
General Media, controlat de preşe-
dintele PDM. Astfel, graţie acţiunilor 
de caritate, este invocată tehnologia 
de PR intrarea în popor”. Fundaţia 
gestionează căteva campanii rele-
vante în acest sens: O nouă viaţă29; 
Respect pentru seniori; Terenuri de 
joacă pentu copii etc. 

Pagina de facebook a politi-
cianului Vlad Plahotniuc informează 
cu regularitate despe desfăşurarea 
proiectelor de binefacere: 

„Împreună cu echipa Fundaţiei 
Edelweiss am fost astăzi la Străşeni. 
Aici, în colaborare cu Ambasada 
Austriei, am demarat proiectul 
«Respect pentru seniori», prin care ne 
dorim să avem grijă de vârstnicii care 
au nevoie de ajutorul nostru. 

De Ziua Seniorilor, Fundaţia lui 
Vlad Plahotniuc „Edelweiss” a oferit 
cadouri vârstnicilor de la Azilul din 
Călăraşi”31. 

 
Populismul prezidenţial 
 
Constituţia Republicii Moldova 

oferă prerogative limitate şefului sta-
tului32, în condiţiile unui regim 
parlamentar (urmare a modificării 
Constituţiei din 5 iulie 2001). Cu 
toate acestea, în campania prezi-
denţială din toamna 2016 candidatul 
socialiştilor Igor Dodon şi-a asumat 
angajamente care îi depăşeau atri-
buţiile statuate în Constituţia ţării33: 
- Unul dintre obiectivele numărul 

unu este anularea legislaţiei care 
pune miliardul furat pe spatele 
cetăţenilor. Preşedintele are 
dreptul la iniţiativă legislativă. 
Dacă nu voi putea anula această 
lege printr-o altă lege, voi iniţia 
un referendum consultativ. 

- Vor crea condiţii egale pentru toţi – 
şi pentru cei care fac business cu 
Federaţia Rusă, şi pentru cei care 
exportă pe piaţa UE. 

- Eu sunt pentru anularea BAC-ului, 
acesta va fi opţional, trebuie să 
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revenim la examenele de stat în 
instituţiile de învăţământ superior. 

- Preşedintele Igor Dodon nu va 
înainta nicio candidatură la funcţia 
de prim-ministru din partea actualei 
majorităţi parlamentare. 
În cadrul conferinţei de presă con-

vocată cu prilejul lansării Raportului 
său de activitate după primele 100 de 
zile de la învestire, preşedintele Igor 
Dodon s-a adresat cetăţenilor cu soli-
citarea de a-l susţine în desfăşurarea 
unui referendum asupra unor pro-
bleme de interes naţional. 

Întrebările incluse la Refe-
rendum : 

1. Susţineţi abrogarea Legii 
miliardului? 

2. Susuţineţi acordarea preşe-
dintelui RM drepturi suplimentare de 
dizolvare a Parlamentului şi alegeri 
parlamentare anticipate? 

3. Susţineţi reducerea numărului 
de deputaţi de la 101 la 71? 

4. Susţineţi sau nu studierea în 
instituţiile de învăţământ „Istoria 
Moldovei”? 

Curtea Constituţională, prin decizi 
sa din 27 iulie, a anulat decretul 
semnat de şeful statului prin care 
plebiscitul urma să aibă loc pe 24 
septembrie. În decizia Curţii Consti-
tuţionale se spune că şeful statului nu 
are competenţa să convoace un re-
ferendum consultativ pentru a anula 
aşa-numita lege a miliardului sau 
unul care ar viza modificarea 
Constituţiei pentru sporirea propriilor 
împuterniciri şi pentru micşorarea 
numărului de deputaţi. Iar chestiunile 
ştiinţifice sunt în competenţa me-
diului academic şi nu a celui politic. 

În decizia Înaltei Curţi, se mai spune 
că întrebările propuse de şeful 
statului ţin de domenii diferite şi nu 
pot fi obiectul unui singur plebiscit, 
dar şi că acestea nu ar ţine neapărat 
de interesul naţional34 

Chiar dacă preşedintele Dodon nu 
dispune de suficiente voturi în le-
gislativ pentru a vota o lege35, insti-
tuţia prezidenţială continuă să lanseze 
iniţiative populiste. Majoritatea 
simplă în Palmentul de la Chişinău 
constituie 51 de voturi din totaul de 
101. Mai recent, preşedintele Igor 
Dodon a înaintat o iniţiativă le-
gislativă în parlament, prin care se 
propune revenirea la vechiul cuantum 
de pensionare: 62 de ani pentru 
bărbati şi 57 ani pentu femei. Preşe-
dintele argumenteză că acesta este un 
proiect social necesar cetăţenilor, o 
doleanţă a poporului exprimată 
frecvent la întâlnirile cu şeful statului.36 

Politicile populiste adîncesc fisura 
dinte legislativ, executiv, de o parte, 
şi instituţia prezidenţială, pe de altă 
parte. Una dintre disputele incon-
ciliabile dintre instituţiile politice ale 
statului vizează refuzul preşedintelui 
Dodon de a semna decretul despe 
numirea lui Eugen Sturza, la pro-
punerea Prim-ministrului, în funcţia 
de ministru al Apărării. Procedura 
fiind stipulată în art.98 (6) din 
Constituţia RM.37 

Dupa ce preşedintele a respins 
pentru a doua oară candidatura 
înaintată de prim-ministru, la sesizarea 
Guvernului, Curtea Constituţională 
constată, că prin refuzul deliberat de 
a-şi executa una sau mai multe 
obligaţii constituţionale, Preşedintele 
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se înlătură el însuşi de la exercitarea 
acestora.38 În acest sens, Curtea a 
reţinut că, potrivit articolului 91 din 
Constituţie, dacă Preşedintele Republicii 
Moldova se află în imposibilitatea 
temporară de a-şi exercita atribuţiile, 
interimatul se asigură, în ordine, de 
Preşedintele Parlamentului sau de 
Primul-ministru. 

Drept răspuns, preşedintele a 
apelat din nou la discursivitatea 
populistă, acuzând Înalta Curte de 
uzurparea puterii în stat : 

„Nu voi ceda! Port răspundere 
doar în faţa poporului Republicii 
Moldova, respectiv nici un fel de 
instanţă nu mă poate obliga să 
semnez ceea cu ce nu sînt de acord, 
exercitînd această funcţie în numele 
poporului.39  

Eu nu mă supun lui Candu, Filip, 
Pantau, dar cetăţenilor! Poporul 
Republicii Moldova este suveran şi 
doar poporul poate decide. Nicio 
parte a societăţii nu o poate face în 
numele său, pentru că e uzurpare a 
puterii în stat”.40 

Puţin timp după victoria din cam-
pania electorală, Peşedintele Igor 
Dodon anunţă lansarea poiectului 
naţional de construcţie a 300 de com-
plexuri sportive în localităţile rurale 
ale Moldovei, care se va desfăşura 
sub egida Preşedintelui RM, în cadrul 
Campaniei Naţionale „Iubesc 
Moldova”41. Cele 300 de complexuri 
sportive vor fi construite în decurs de 
trei ani, pe perioada mandatului 
prezidenţial al lui Igor Dododn, iar 
banii destinaţi acestui proiect 
urmează a fi identificaţi din surse 
externe, şi nu din bugetul de stat. 

Concluzii  
 
În Republica Moldova, ideea de 

populism se apropie de retorica 
populismului european de stânga, 
adică se inspiră din politicile sociale, 
echitatea socială şi elite corupte. 
Subiectul despre dispariţia unui 
miliard de euro din sistemul bancar a 
inclus în retorica principalelor două 
partide europene, extraparlamentare 
– PAS şi PPDA- discursul anti-
oligarhic, împotriva unei guvernări 
corupte, a statului captiv şi concen-
trarea mass-media. 

Totodată, retorica populistă este 
prezentă şi în acţiunile partidelor de 
la guvernare. Preşedintele îşi asumă 
angajamente pe care nu le poate 
realiza din cauza prerogativelor 
constituţionale limitate. După fiecare 
eşec argumentând prin regulile regi-
mului parlamentar, iar recent, a 
îndemnat electoratul să-l susţină în 
intenţie de a institui prin referendum 
un regim prezidenţial. 

Şi PDM, condus de Vlad 
Plahotniuc, prin iniţiativele recente 
de schimbare (introducerea siste-
mului electoral mixt) şi moralizare a 
clasei politice (elaborarea codului de 
etică pentru membrii partidului), de 
stopare a procesului de optimizare a 
şcolilor, fenomen apreciat contra-
dictoriu în societate şi subiect de 
campanii electorale, alimentează 
convingerea noastră despre ofertele 
populiste ale Partidului Democrat.  

În condiţiile unei democraţii fi-
rave, cu o cultură politică greu 
atestabilă, în care electotul se orien-
tează mai greu în valorile doctrinelor 
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clasice – conservatoare, liberale, 
social-democate – discursurile popu-
liste devin un domeniu de PR politic, 
care face mesajul actorului politic 
accesibil şi pe inţelesul tuturor. 
Totuşi, termenul populism este mai 
rar utilizat în RM şi are mai mult un 
sens peiorativ decât o ideologie. Daca 

în UE se face distincţie între 
populism de dreapta şi populism de 
stânga, populişti pro-europeni şi 
populişti anti -UE, în RM distingem 
între retorica populistă a puterii şi 
retorica populistă a opoziţiei anti-
oligarhice. 
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symbolism, arguing that the growing distance between the popular and the 
political elites’ representations over the main political symbols entails populist 
discourses and thus weakens Romanian democracy. Cynicism is appropriated 
here as a symbolic political discontinuity between the representations of both 
government and opposition, depending on the political context and their 
alternation to power.   
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Communism. 

 
 
  

Clarificarea vocabularului 
conceptual 
 
În prezent, politica românească 

pare a se afla într-un prelungit ma-
rasm. Partizanate ideologice relativ 
insolite, dispute politice între pre-
şedinţie şi guvern cu potenţial 
disruptiv, migraţie politică pe o scară 
largă (deşi oarecum comprehensibilă 
în lumina precedentului an electoral) 
şi, mai presus de toate, o pronunţată 
mefienţă a electoratului faţă de 
partide – iată câteva dintre dovezile 
enunţului de mai sus. Problema 

deficitului de încredere în partidele 
politice poate fi înţeleasă, în termeni 
politologici clasici, ca şi consecinţă a 
contextului economic nefavorabil 
care impulsionează manifestările po-
puliste1. În accepţiune sociologică şi 
economică însă, reticenţa populaţiei 
faţă de partide devine inteligibilă prin 
creşterea asimetriei distributive a 
resurselor, fie ele materiale sau de altă 
natură2, dar şi datorită unei progresive 
distonanţe între simbolurile şi cultura 
elitelor, respectiv cea a societăţii în 
ansamblu3. Asupra acestui aspect mă 
voi concentra în articolul de faţă. 
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O comunitate politică în sensul 
atribuit de John Rawls sintagmei este 
tot mai greu de identificat în 
România contemporană. Nu prea mai 
există scopuri comune care să îi 
unească pe guvernanţi, care insistă 
din ce în ce mai mult asupra 
procesului de privatizare a resurselor 
naturale şi a prelungirii acordului cu 
Fondul Monetar Internaţional (FMI), 
respectiv guvernaţi, deposedaţi de 
minimul de securitate socială de care 
dispuneau până înainte de emergenţa 
crizei economice globale. Sub reto-
rica eficienţei economice care nu ar 
putea fi atinsă decât prin deregle-
mentare, statul se degrevează pro-
gresiv de responsabilitate în sectoare 
de importanţă publică majoră: 
sănătate, asigurări sociale, educaţie 
etc. În ce măsură mai este truvabil 
„consensul suprapus” (overlapping 
consensus) între diferitele aspiraţii, 
mentalităţi şi moralităţi ale cetă-
ţenilor, garantul stabilităţii şi 
dezvoltării unei societăţi „sănătoase”, 
dacă îi putem spune aşa – în România 
anului 2013? Pentru că „principiul 
diferenţei” teoretizat de acelaşi Rawls 
– care insistă asupra redistribuirii 
resurselor sociale pentru a îi avantaja 
în primul rând, nu şi exclusiv, pe cei 
săraci, opţiune ce rezultă nu numai 
din considerente morale ci mai ales 
din considerente care au de-a face cu 
stabilitatea politică – cu siguranţă nu 
mai este de găsit4. 

O anumită parte din răspuns poate 
fi oferită de simbolistica politică. 
Elementele care alcătuiesc procesul 
politic sunt accesibile nu neapărat 
sub forma unor realităţi materiale 

brute, ci mai degrabă ca simboluri. 
Descrisă drept „un tot indisociabil de 
imagini şi acţiuni”, simbolistica poli-
tică nu poate fi cuantificată adecvat 
prin încercarea de a departaja imagi-
nile de practică. Nu putem afla cu 
certitudine unde se termină primele şi 
încep ultimele, sau invers. Nici nu 
este nevoie. Important de reţinut este 
faptul că intrăm în contact cu toate 
elementele circumscrise sferei poli-
tice pe filieră afectivă în primul rând, 
abia ulterior raţionalizându-le5. De 
asemenea, suntem tentaţi să schema-
tizăm informaţiile cu care intrăm în 
contact, pentru a le putea procesa mai 
bine. Pe cale de consecinţă, „avem 
tendinţa de a ignora informaţia care 
contrazice schema, la fel cum avem 
tendinţa de a acapara orice informaţie 
care pare să confirme schema”.6 Asta 
nu înseamnă că trebuie să cădem în 
capcana relativismului cu iz populist 
şi să afirmăm preeminenţa emoţiilor 
asupra raţiunii politice. În nicun caz. 
Este vorba mai degrabă de inerenta 
subiectivitate umană sau, în termeni 
filosofici, pentru a forţa puţin argu-
mentul, de fenomenologia husser-
liană, care deconspiră orice propen-
siune ştiinţifică în termenii unei 
pasiuni precognitive, de obicei îm-
părtăşită, care o face posibilă7. 

Raţiunea trebuie să prevaleze deci 
în politică. Dar şi aici se impune o 
mică divagaţie: vorbim despre 
raţiunea politică franceză, abstractă, 
unde raţionalitatea individuală tinde 
să se confunde cu raţionalitatea so-
cială, urmărind să o subordoneze, sau 
de raţiunea politică engleză, 
empirică, unde se porneşte de la 
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premisa inevitabilei discrepanţe 
dintre raţionalitatea individului şi cea 
a colectivităţii şi unde se constată 
practic limitele raţiunii astfel încât 
unele tare sociale apar ca insurmon-
tabile, excedând capacitatea raţională 
de a le corija8? Pusă în acest fel, 
problema prezintă ca inerente 
anumite fenomene sociale care pot fi, 
măcar parţial, ameliorate. Sigur că 
ceea ce este raţional pentru un singur 
cetăţean (triplarea salariului, de 
exemplu), poate avea consecinţe 
iraţionale la nivelul întregii societăţi 
(inflaţie galopantă, şomaj etc.), dar 
aici discutăm atât de o absenţă a 
informării verosimile, cât şi de 
predispoziţia elitelor economice şi 
politice de a îşi securiza şi multiplica 
privilegiile impunând un tip de 
discurs (neoliberal) ca adevăr uni-
versal, inatacabil, mai presus de orice 
dispute. Astfel, raţionalitatea şi uni-
versalitatea se pot transforma, aşa 
cum a teoretizat Herbert Marcuse, în 
instrumente de control hegemonic ale 
unei minorităţi în raport cu majo-
ritatea9. Când raţiunea se transformă 
în ideologie, un proces care a atins 
astăzi cote îngrijorătoare, manipu-
larea trebuie expusă în vederea 
renegocerii raporturilor dintre elită şi 
societate. În caz contrar, distanţa între 
cele două părţi se adânceşte în 
favoarea primeia, fapt care se traduce 
prin explodarea inegalităţilor, insta-
bilitate socială, ascensiune a popu-
lismului şi precarizare a democraţiei. 
Iar în politică, aş risca să afirm, 
raţionalitatea echivalează cu ate-
nuarea inegalităţilor – eliminarea lor 
integrală fiind desigur nu numai 

imposibilă, ci chiar nocivă, aşa cum a 
demonstrat-o, printre altele experi-
mentul comunist din Cambodgia – a 
căror acţiune corozivă tinde să 
distrugă până şi fibrele intime ale 
societăţii, cum ar fi familiile şi micile 
colectivităţi, nemaivorbind de senti-
mentul general de comunitate, mai 
sus invocat. 

Revenind la simbolistica politică, 
excelenta lucrare a lui Murray 
Edelman, Politica şi utilizarea 
simbolurilor distinge două tipuri de 
simboluri truvabile în viaţa de zi cu 
zi: „simbolurile referenţiale”, care se 
referă la elementele obiective şi 
cuantificabile din experienţa noastră 
cotidiană, cum ar fi statisticile sau 
cifrele oficiale, respectiv „simbolurile 
de condensare”, având rolul de a 
„evoc[a] emoţiile asociate unei 
anumite situaţii. Ele condensează 
într-o situaţie, semn sau act patriotic, 
simbol, mândrie patriotică, angoasă, 
amintirile unei glorii trecute sau ale 
unei umilinţe, promisiunile unei 
măreţii viitoare: unele dintre acestea 
sau pe toate laolaltă”10. Cu timpul, 
politologul american şi-a revizuit 
poziţia iniţială, ajungând să susţină 
doar existenţa simbolurilor de con-
densare; cele referenţiale, oricât de 
obiective ar părea la prima vedere, 
traduc de fapt anumite afecte care 
stau la baza construirii sensurilor da-
telor exacte, acestea din urmă supuse 
fluctuaţiilor semantice rezultate în 
urma conjuncturilor politice şi/sau 
economice11. Cu toate rezervele lui 
Edelman, prezentul studiu va apela 
nu numai la simbolurile de conden-
sare, ci şi la cele referenţiale. 
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Pentru Edelman, societatea este 
alcătuită din grupuri de diferite 
dimensiuni, mai mult sau mai puţin 
omogene. Ceea ce le distinge în 
primul rând este accesul la infor-
maţie: astfel, unele grupuri mici şi 
bine structurate îşi însuşesc o parte 
disproporţionat de mare din avutul 
obştesc în raport cu restul societăţii, 
înţeleasă ca un imens grup eterogen 
privat de o informare rapidă şi 
consistentă şi pus în imposibilitatea 
de a îşi articula adecvat interesele. 
Prin opacitatea şi partizanatul de care 
se fac responsabile, la un nivel nu 
neapărat foarte vizibil, limbajul 
juridic şi cel administrativ ar acţiona, 
conform lui Edelman, pentru a 
obstrucţiona în continuare interesele 
majorităţii în beneficiul minorităţii 
privilegiate. Autorul mai observă că 
limbajul politic al contemporaneităţii 
este impregnat de elemente „horta-
tive”, prin limbaj hortativ înţelegân-
du-se eforturile elitei politice de a 
convinge „marele public” de judi-
ciozitatea politicilor adoptate, la care 
nu ar fi existat o alternativă prefe-
rabilă12. Nu în ultimul rând, ste-
reotipiile conţinute în limbajul politic 
curent atenuează capacităţile critice 
ale auditoriului, în ciuda pretenţiilor 
de activare a acestora13. Să fie vorba 
aici de o manipulare reală sau pur şi 
simplu de „o antipatie latentă”, de 
acel „deficit[] de încredere de care 
suferă aproape întotdeauna politica şi 
slujitorii ei”, de „atitudinea de supe-
rioritate reproşată înainte de orice 
analiză tuturor celor care deţin 
puterea, inclusiv în virtutea proce-
durilor democratice cele mai bine 

primite” – aşa cum opinează Guy 
Hermet14? Probabil că, în bună tra-
diţie aristoteliană, adevărul se află 
undeva la mijloc, deşi, cu siguranţă, 
mijlocul respectiv este mai apropiat 
de populaţie decât de elite, mai bine 
informate şi poziţionate în vederea 
unui acces deseori discreţionar la 
resurse. 

După ce am trecut în revistă unul 
dintre principalele concepte încorpo-
rate în textura teoretică a prezentului 
eseu, simbolistica politică, să trecem 
acum la un altul, populismul. Lite-
ratura de specialitate în domeniu s-a 
îmbogăţit recent cu două titluri me-
morabile pe această temă15, nemai-
ţinând cont de faptul că în presă 
conceptul de populism este utilizat 
deseori cu un minim sau chiar cu o 
totală lipsă de discernământ se-
mantic. Studiul de faţă este centrat 
însă pe corelarea simbolisticii politice 
cu populismul, având la bază ipoteză 
că distanţa în creştere între imaginile, 
să le spunem populare, asupra poli-
ticii, respectiv imaginile şi repre-
zentările clasei politice înseşi explică, 
în neliniştitorul context socio-eco-
nomic actual, surplusul de populism 
căruia trebuie să îi facem faţă în 
prezent. Voi utiliza ca punct de 
plecare interpretarea oferită popu-
lismului de către Guy Hermet, pentru 
care populismul reprezintă o supra-
licitare a factorului emoţional în 
politică, nu dispune de o ideologie 
sau un program doctrinar consecvent, 
inflamează deseori pasiunile naţiona-
liste şi se organizează în jurul unui 
lider charismatic. Se mai poate men-
ţiona aici susceptibilitatea populistă 
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relativ la politică în general şi la 
partidele politice în particular, 
percepute într-o cheie oportunistă şi 
politicianistă şi care s-ar interpune 
între popor şi aspiraţiile sale de a îşi 
îmbunătăţi condiţia, deturnând astfel 
autenticul sens al democraţiei16. Toate 
aceste aspecte reprezintă variabile 
dependente ale discursului populist. 
Unica variabilă independentă a popu-
lismului este relaţia specială pe care 
susţine că o are cu timpul, „tempo-
ralitatea apolitică a răspunsului său 
pretins instantaneu în faţa problemelor 
sau aspiraţiilor pe care nicio acţiune 
guvernamentală nu are în realitate 
capacitatea de a le rezolva sau de a le 
satisface în mod subit”. Cu alte 
cuvinte, populismul nu îşi propune să 
ia în calcul „incertitudinea rezultatelor 
pe care guvernanţii obişnuiţi o cunosc 
bine şi pe care nu o dezvăluie popo-
rului de-abia în clipa în care nu mai 
pot ascunde acest lucru”17. Demo-
craţia înseamnă deci tocmai nesigu-
ranţa şi riscurile18 pe care populismul 
perorează că urmează să le suprime. 
Riscuri a căror costuri sunt de cele 
mai multe ori, din păcate, transferate 
pe umerii populaţiei. 

Populismul nu înseamnă deci 
numai xenofobie şi atitudini politice 
similare fascismului, de care totuşi se 
disociază prin omiterea referinţelor la 
perioada interbelică19, ci în primul 
rând pretenţia (nefondată) de a 
soluţiona hic et nunc problemele 
sociale majore, cuplată cu permanen-
tele tentative de eludare a raţiona-
lităţii prin apelul la diferite tipuri de 
simboluri. Iar în perioade de criză, 
când sentimentul de comunitate se 
estompează şi diferenţele între sim-

bolurile şi discursurile guvernaţilor, 
respectiv a guvernanţilor, cresc, 
populismul ia amploare. În sfârşit, 
prin cinism înţeleg continuitatea 
simbolică şi practică existentă în 
discursul elitei politice româneşti 
înainte şi după alegerile din 2012, în 
ciuda fermei poziţii anti-austeritate 
pe care s-a plasat fosta opoziţie. 
Pentru a utiliza încă o dată voca-
bularul propus de Edelman, cinismul 
ar însemna aici faptul că actuala 
opoziţie instrumenta, în perioada în 
care s-a aflat la putere, simboluri 
referenţiale, încercând să argumen-
teze şi să disemineze raţionalitatea 
privatizărilor şi a măsurilor de 
austeritate, în timp ce fosta opoziţie 
nu pregeta să facă apel masiv la 
simboluri de condensare, anticipând 
reacţii afective din partea audito-
riului, pe de-o parte apatic, pe de altă 
parte radicalizat. Astăzi, rolurile s-au 
inversat: actuala putere recurge din 
plin la simbolurile referenţiale pe 
care ieri le stigmatiza pe filieră 
„condensatoare”, în timp ce partidele 
care au alcătuit fosta guvernare 
exploatează retorica simbolurilor de 
condensare, după ce au abandonat 
subit şi abrupt, deşi nu integral, 
simbolistica referenţială. Să vedem în 
continuare o parte dintre simbolurile 
existente în politica românească 
actuală. 

 
 
Trei simboluri ale politicii 
româneşti 
 
În această secţiune, voi analiza pe 

rând trei simboluri majore ale poli-
ticii româneşti căutând să identific 
aspecte de condensare, respectiv 
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referenţiale, aşa cum apar ele în 
discursul puterii, respectiv al opo-
ziţiei. Am menţionat deja faptul că 
orice eveniment sau problemă poli-
tică are o componentă simbolică, 
numai că această simbolistică variază 
conjunctural, în funcţie de mizele, 
poziţiile şi interesele elitei politice. 
Însă nu numai politicienii, ci şi 
populaţia investeşte un capital sim-
bolic în procesul politic, capital mai 
mult sau mai puţin similar cu cel al 
primilor. Cu cât distanţa dintre cele 
două tipuri de simbolistică politică 
este mai mare, cu atât mai mult se 
erodează „consensul suprapus” 
rawlsian, apar derapaje democratice 
şi intră în atenţia publică populismul. 

Privatizarea este o temă centrală 
în România contemporană. Populaţia 
o asociază de obicei, şi pe bună 
dreptate, cu disponibilizări, şomaj, 
nesiguranţă a locului de muncă. Elita 
politică o asociază în schimb cu 
reducerea pierderilor la bugetul de 
stat şi impulsionarea investiţiilor care 
ar atrage după sine crearea de noi 
locuri de muncă. În primul caz avem 
de-a face cu un simbol de conden-
sare, în al doilea caz, cu unul refe-
renţial. Dar aici se impune o nuan-
ţare: opoziţia tinde să se ralieze, de 
obicei, la poziţia populaţiei, pentru ca 
ulterior, odată ajunsă la guvernare, să 
renunţe la logica simbolică pe care o 
utilizase până atunci. „Menţinerea 
politicilor de austeritate nu reprezintă 
alegerea cea mai bună pentru a evita 
recesiunea, iar emiterea de obliga-
ţiuni ar trebui să fie o parte a stra-
tegiei fiscale. Joseph Stiglitz, cu care 
am avut onoarea să stau de vorbă 

anul trecut în Grecia, arată foarte clar 
şi lucid ceea ce şi noi spunem de 
multă vreme în ţară”20, afirma 
actualul premier Victor Pona în 
toamna anului 2011. În acelaşi an, 
Ponta considera tentativele de 
privatizare, cel puţin din sectorul 
energetic, „un adevărat act de trădare 
naţională”21. Ori, este binecunoscut 
faptul că FMI, partener economic 
principal şi pentru actuala guvernare, 
îşi bazează programele de redresare 
economică pe privatizări consistente. 
La fel, când fosta coaliţie guverna-
mentală formată în jurul Partidului 
Democrat Liberal (PDL) a propus, în 
urma consultărilor cu FMI, intro-
ducerea sistemului coplatei în 
sistemul de sănătate publică, cronic 
subfinanţat, Ponta a numit această 
iniţiativă drept „genocid social”22. 

Astăzi, în schimb, procesul de 
privatizare nu numai că a fost 
continuat de către actuala putere, ci a 
fost chiar amplificat, aşa cum reiese 
clar din programul de guvernare al 
Uniunii Social Liberale (USL) din 
vara anului 2012. Dacă în urmă cu un 
an, privatizările în sectorul energetic 
reprezentau o adevărată „trădare na-
ţională”, conducând la moţiunea de 
cenzură soldată cu demiterea guver-
nului condus de Mihai Răzvan 
Ungureanu, acum, „liberalizarea trep-
tată a pieţelor energetice” devine un 
obiectiv prioritar al primului cabinet 
Ponta23. Mai mult, sistemul coplatei, 
„genocidul social” discutat în 2011, 
devine realitate doi ani mai târziu, 
chiar dacă actualul ministru al 
Sănătăţii susţine că a reuşit să obţină 
de la FMI exceptarea anumitor 
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categorii de bolnavi suferind de afec-
ţiuni grave sau a copiilor24. Astăzi, în 
schimb, PDL nu ezită să critice taxele 
şi impozitele în creştere impuse de 
către USL, susţinând că acestea s-ar 
datora unei viziuni eronate asupra 
„modernizării statului”, neconformă 
cu cea a fostei guvernări25, necata-
logându-le drept o consecinţă a 
măsurilor de austeritate rezultate în 
urma procesului de privatizare şi a 
externalizării unor tipuri de servicii 
oferite până acum de către statul 
român – ceea ce de fapt şi sunt. Deşi 
a contribuit din plin la acest dezno-
dământ, principalul partid de opoziţie 
insistă asupra raţionalitatăţii măsu-
rilor de privatizare pe care a fost 
nevoit să le pună în practică şi asupra 
factorilor externi care au antrenat 
deteriorarea economiei române26. 

Un alt simbol major al politicii 
româneşti, strâns legat de privatizare, 
este şomajul. Sau, mai pe larg, 
precara siguranţă a locurilor de 
muncă. Contextul economic dificil a 
ridicat această problemă la cote 
îngrijorătoare. Mai alarmant este însă 
faptul că o parte a elitei politice, mă 
refer în principal la actuala opoziţie, a 
abordat subiectul în cadrul unui 
discurs neoliberal bazat pe eficien-
tizare, optimizare, dereglementare, 
invers proporţional cu aşteptările 
populaţiei referitor la plasele de 
siguranţă socială, atât de necesare în 
acest context. 

„În momentul de faţă în economia 
reală lucrează maximum trei mili-
oane de oameni. Economia reală este 
cea care s-a restructurat puternic în 
anul 2009 şi primele luni ale anului 

2010. Ea a reacţionat corect la criză. 
Cel care nu a reacţionat corect la 
criză este statul, care nu şi-a diminuat 
consistent cheltuielile. Şi, ca să fiu 
plastic - este o imagine care îmi vine 
în minte acum: statul arată aşa, ca un 
om foarte gras care s-a căţărat în 
spatele unuia foarte slab şi subţirel, 
care este economia românească”27. 
Este adevărat că o economie gestio-
nată preponderent de către stat s-ar 
putea să nu fie la fel de profitabilă şi 
de atractivă pentru investitori ca o 
economie alimentată în primul rând 
de capital privat, din acest punct de 
vedere preşedintele Traian Băsescu 
avea dreptate. Numai că gradul de 
profitabilitate al unei economii nu 
poate şi nu trebuie să fie calculat 
(numai) în termeni de randament, 
productivitate şi câştiguri, de care 
beneficiază oricum numai o categorie 
socială foarte redusă numeric, 
antreprenoriatul –, ci, mai ales, în 
termeni de stabilitate şi prosperitate 
socială. Economia nu se face, sau nu 
ar trebuie să se facă pentru bani, ci 
pentru oameni. 

La fel, fostul ministru de Externe 
Teodor Baconschi afirma, confruntat 
cu protestele românilor de la 
începutul anului 2012 că aceştia ar fi 
„un popor de leneşi şi cerşetori”28. 
Mai mult, vitupera Baconschi împo-
triva celor ieşiţi în stradă, „Opţiunea 
e simplă: reformă, responsabilitate, 
siguranţă sau regres, populism, 
domnia bâtei. Alegerea o va face însă 
România vrednică, România care 
munceşte, România însetată de viitor, 
nu mahalaua violentă şi ineptă 
încolonată, ca minerii odinioară, în 



POLIS 

 94 

spatele moştenitorilor Securităţii”29. 
Ca urmare a nemulţumirilor expri-
mate public, Baconschi a fost mai 
apoi demis, ulterior întreg cabinetul 
Boc depunând mandatul30. La rândul 
său, Vladimir Tismăneanu i-a 
calificat pe protestatari drept „pegră”, 
afirmând că „antreprenorii urii si 
resentimentului social, demagogii de 
serviciu si negustorii de slogane” se 
află în subsidiarul manifestaţiilor, iar 
alegerea ultimă se operează între 
„prietenii civilizaţiei”, respectiv 
„susţinătorii barbariei”31. Dar cel care 
a înfierat cu cea mai mare vehemenţă 
protestele a fost cu siguranţă Mihail 
Neamţu. Deplângând imaginare 
atacuri la adresa „proprietăţii private” 
şi „regresia” protestatarilor, mânaţi 
de „agresivitate oarbă”, „spre nivelul 
primatelor”, Neamţu scrie: „Violenţa 
gratuită, lipsită de orice raţiune 
statală, se asociază unor alte feno-
mene precum jaful, hărţuirea sau 
violul. Instinctul de turmă atrage ca 
un aspirator toate elementele pato-
logice ale unei societăţi în derivă. E 
contestată ideea de autoritate, dar şi 
respectul pentru muncă, suveranitatea 
legii sau instituţiile politice tradiţio-
nale. Jefuitorii caută orice pretext să 
prelungească panica şi incertitu-
dinea”32. 

Citatele de mai sus reflectă o 
tentativă de fragmentare a câmpului 
social prin utilizarea unui discurs 
dihotomic: „muncitori” versus „lene-
şi” „hoţi” „jefuitori” şi „pomana-
gii”33, „România care munceşte” 
versus „mahalaua violentă şi ineptă”, 
„prietenii civilizaţiei” versus „susţi-
nătorii barbariei” şi „antreprenorii 

urii”. Încercarea de a postula un 
„noi”, civilizat, muncitor, cult, sobru 
şi un „ei” alcătuit din hoţi, leneşi, 
incapabili, resentimentari şi chiar 
primate, cum considera Neamţu – nu 
face decât să eludeze problemele 
curente ale României, stigmatizând 
inutil şi periculos categoriile defavo-
rizate social. Discursul poate fi 
considerat unul de genul „divide et 
impera”, centrat pe crearea de pola-
rizări, suspiciune şi neîncredere34, în 
vederea camuflării inaptitudinii 
statului român de a gestiona adecvat 
consecinţele crizei economice35. Iar 
supralicitatea emoţiilor, a simbolu-
rilor de condensare asociate cu acest 
discurs – munca, cinstea şi anduranţa, 
care vor prevala în final împotriva 
tarelor multiseculare ale românilor, 
condiţia fiind aceea de a avea răbdare 
şi a înţelege sacrificiile pe care toţi 
trebuie să ni le asumăm – denotă 
populism. Sigur, nu un populism 
cras, bazat pe pretinsa eliminare a 
factorului timp din rezolvarea proble-
melor politice, economice şi sociale 
ale României – ca şi populismul 
profesat de către Dan Diaconescu, 
liderul Partidului Poporului – Dan 
Diaconescu (PPDD), care în timpul 
privatizării eşuate a companiei de stat 
Oltchim s-a prezentat în faţa 
camerelor de luat vederi cu saci de 
bani care ar fi conţinut salariile 
restante ale angajaţilor Oltchim, 
acesta nedispunând însă de suma 
necesară achiziţionării combina-
tului36, sau tema eradicării corupţiei, 
populist şi vindicativ prezentată de 
către liderul Partidului România 
Mare (PRM), Corneliu Vadim Tudor 
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prin prisma stadioanelor pe care ar fi 
urmat să aibă loc execuţia tuturor 
celor găsiţi vinovaţi de delapidări de 
fonduri, trafic de influenţă şi alte 
tipuri de infracţiuni, aflate la judecata 
discreţionară a fostului şi actualului 
adulator al lui Nicolae Ceauşescu37 - 
dar totuşi, fie şi numai datorită 
mistificării pe coordonate afective, 
populism. De remarcat aici faptul că 
actuala guvernare, reprezentând în 
acel moment opoziţia, a glosat în 
baza raţionalităţii protestelor, atribu-
indu-le deci o simbolistică referen-
ţială, diferită de cea a fostei guvernări 
şi a preşedenţiei – chiar dacă unii 
protestatari şi-au exprimat nemulţu-
mirea la adresa tuturor partidelor şi 
alianţelor politice, inclusiv USL38. 
Revenind la şomaj, fosta guvernare, 
secondată de către preşedinte, a 
încercat să îl prezinte preferenţial 
drept un rău necesar, dar surmontabil, 
în procesul de modernizare a sta-
tului39, în timp ce principalul partid 
din actuala guvernare, Partidul Social 
Democrat (PSD), aflat pe atunci în 
opoziţie, pentru a rezona în consens 
cu percepţia populară - se raporta la 
şomaj, reducerea veniturilor şi a 
nivelului de trai în general pe filieră 
emotivă, descriindu-le ca şi 
consecinţe a politicilor economice 
neinspirate ale puterii40. 

Memoria comunismului repre-
zintă un alt simbol al politicii 
româneşti, chiar dacă, aparent, mai 
puţin actual. „Un lucru devine din ce 
în ce mai clar pentru toţi românii de 
bine. A început încleştarea pe viaţă şi 
pe moarte între forţele trecutului şi 
proiectul unei noi Românii. Opoziţia 

şi-a activat în sfârşit întreg arsenalul 
moştenit de la Ana Pauker, Teo, Luca 
şi Dej: derbedei înarmaţi, dezinfor-
mare, propaganda urii”, declama 
Baconschi împotriva manifestaţiilor 
din iarna anului trecut41. Vinovaţi 
pentru erorile şi lipsurile României ar 
fi în proporţie covârşitoare foştii 
comunişti şi perpetuarea mentalităţii 
acestora, nu incapacitatea, corupţia şi 
măsurile economice ineficiente prin 
care s-a urmărit contracararea efecte-
lor crizei economice. Pentru că 
despre criză vorbim, şi despre acelaşi 
procedeu de identificare a unor ţapi 
ispăşitori care să abată atenţia de la 
problemele curente în sfera nepătatei 
moralităţi conservatoare, a indignării 
afectate în raport cu „masele”, cu 
gregaritatea „leneşilor” care nu sunt 
animaţi de etica muncii şi a 
meritocraţiei, ci de o mentalitate de 
tip asistenţial, moştenită din perioada 
comunistă. „Statul nu dă, doar 
creează oportunităţi”, avertiza preşe-
dintele în primăvara anului 2011, 
precizând şi faptul că „poporul este 
neperformant”42. În acest caz, pentru 
a utiliza celebra butadă a lui Bertolt 
Brecht, „N-ar fi mai simplu pentru 
guvern să dizolve poporul şi să 
aleagă un altul”?  

Cert este că marota anti şi neoco-
munistă unei părţi a intelectualităţii 
autoproclamată de dreapta (stipen-
diată în acelaşi timp generos de la 
bugetul de stat) şi care a susţinut 
fosta guvernare poate fi desublimată 
pe trei coordonate majore: „fie ca 
armă politică de atac, fie ca justi-
ficare a eşecurilor guvernării, fie ca 
instrument al unor generaţii tinere în 
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efortul lor de a disloca vechile 
generaţii aflate în poziţii de putere”, 
scrie Adrian Paul Iliescu43. Şi are 
dreptate, dacă luăm în considerare 
numai simplul fapt că USL a fost 
încă de la început numită alianţă 
„socialistă” de către adversarii poli-
tici, care încercau astfel să reactiveze 
un imaginar anticomunist aflat păsă-
mite în opoziţie cu valorile europene 
în ai căror apărători se erijau. „PDL 
are două obligaţii majore”, afirma 
fostul premier Emil Boc în primăvara 
anului 2011. „În primul rând, 
împreună cu Guvernul, să asigure 
creşterea economică a României în 
2011 şi 2012 şi, în al doilea rând, are 
obligaţia să apere România de 
pacostea socialistă, să apere România 
de alianţa socialist-populistă formată 
din PNL şi PSD”. În eventualitatea 
ajungerii la guvernare, aceasta „ar 
face praf toată creşterea economică, 
ar confisca toate progresele pe care 
ţara le-a făcut şi ar arunca din nou 
România în populism şi sub-
dezvoltare”44.  

Vehemenţa fostei alianţe de 
guvernare în privinţa „socialismului” 
şi comunismului devine compre-
hensibilă şi din perspectiva valo-
rizării de către o parte a populaţiei a 
securităţii sociale existente înainte de 
1989, în contrast cu prezenta situaţie. 
Memoria este, ca întotdeauna, se-
lectivă. Poziţia USL în această pri-
vinţă a fost una consecventă, păstrată 
şi în perioada ulterioară accederii la 
guvernare: campaniile anticomuniste 
nu ar fi altceva decât creaţii ale 
„nomenclaturiştilor cu sinecuri de la 
Băsescu”45. În contrapartidă, viitorul 

premier Victor Ponta a considerat 
reprehensibilă candidatura lui Adrian 
Papahagi la alegerile parlamentare, pe 
care l-a calificat, exagerând – orien-
tarea ideologică a acestuia este mai 
degrabă ultraconservatoare – drept 
„neofascist”46. 

Ambele tabere s-au acuzat reci-
proc de populism şi, paradoxal sau 
nu, ambele au avut, parţial, dreptate, 
în măsura în care au căutat să 
trezească reacţii emotive din partea 
populaţiei în beneficiul propriilor 
poziţii. Privatizare, şomaj, comu-
nism, cele trei simboluri ale politicii, 
sau mai bine zis ale economiei 
politice româneşti analizate în această 
secţiune a eseului au fost abordate fie 
în cheie condensatoare, fie refe-
renţială, în funcţie de obiectivele 
politice conjuncturale. Astfel, priva-
tizarea a fost abordată referenţial de 
către fosta coaliţie de guvernare şi 
„condensator” de către actuala pu-
tere, pentru ca ulterior, după ce 
rolurile s-au inversat, USL să o 
prezinte referenţial iar opoziţia, deşi 
păstrând discursul modernizării sta-
tului, să facă uz de anumite tuşe 
afective. Şomajul şi austeritatea, 
elemente subiacente privatizării în 
imaginarul popular, au cunoscut în 
mare măsură acelaşi proces de 
substituţie simbolică. Memoria comu-
nismului, în schimb, a beneficiat de 
consecvenţă simbolică: atât în 
perioada de guvernare, cât şi atunci 
când s-au aflat sau încă se află în 
opoziţie, ambele construcţii politice 
s-au raportat la ea fie afectiv (PDL şi 
susţinătorii săi) fie, în rarele mo-
mente în care USL s-a pronunţat în 



Ascensiunea populismului 

 97 

această privinţă, referenţial, căutând 
să deconstruiască strategia denigra-
toare a opozanţilor, centrată pe 
escamotarea unor probleme de 
interes public imediat. 

 
 
Concluzii: discrepanţe 
simbolice, populism şi 
democraţie 
 
Protestele de la începutul anului 

trecut au scos la iveală o creştere a 
ponderii orientării politice antisiste-
mice în mai toate oraşele mari ale 
României47. Radicalizarea se dato-
rează, în cheie simbolică, distanţei tot 
mai mare între percepţiile populaţiei 
afectate de criză asupra privatizărilor 
şi şomajului, poate mai puţin asupra 
comunismului. Dacă imaginea popu-
laţiei asupra acestor simboluri a fost 
majoritar emotivă, fiind asociată cu 
incertitudinea zilei de mâine şi 
diminuarea calităţii vieţii, imaginea 
elitei politice asupra simbolurilor mai 
sus analizate a fost, alternativ, în 
funcţie de binomul opoziţie-guver-
nare şi de interesele politice ale 
momentului, când referenţială, când 
„condensatoare” – de aici cinismul 
menţionat în titlu, truvabil mai ales în 
cazul discontinuităţii simbolice de 
care a dat dovadă actuala coaliţie de 
guvernare. În general, simbolistica 
politică a elitei a rămas una refe-
renţială, în contrast cu cea de con-
densare întâlnită la nivelul populaţiei, 
aspect ce explică pe filieră imagistică 
îndepărtarea progresivă dintre cele 
două părţi. Cu alte cuvinte, ceea ce 
elita politică (aflată la guvernare, 

uneori chiar şi opoziţia) a încercat să 
prezinte drept măsuri raţionale de 
redresare economică, populaţia a 
perceput drept o continuare şi chiar o 
potenţare a precarizării sociale. 
Excepţie de la această alternanţă 
simbolică a făcut, din nou, memoria 
comunismului. Nu din cauză că nu ar 
fi importantă ci datorită faptului că, 
în ciuda manipulărilor şi distorsio-
nărilor la care a fost supusă, a rămas 
firesc într-un con de umbră în raport 
cu subiectele principale ale momen-
tului, privatizarea, şomajul şi auste-
ritatea în general. 

În contextul crizei economice, 
privatizarea şi şomajul s-au impus 
practic de la sine ca simboluri poli-
tice – evident şi economice, deşi 
distincţia dintre cele două părţi este 
deseori arbitrar şi partizan articulată - 
aflate pe agenda zilei. Tenden-
ţiozitatea şi inoportunitatea (politică) 
a discursului anticomunist, pe de altă 
parte, similară manierei în care 
guvernul de la Budapesta întreţine 
tensiunile interetnice din Ţinutul 
Secuiesc pentru a distrage atenţia de 
la eşecurile substanţiale ale propriului 
program de guvernare – deşi, repet, 
un simbol politic redus ca importanţă 
relativ la celelalte două, este poate 
mai important decât acestea în ceea 
ce priveşte propensiunea populistă a 
politicii româneşti, adică a tentaţiei 
de a recurge la mitologii şi la emoţii, 
naţionaliste şi nu numai, având ca 
scop camuflarea unor eşecuri politice. 

Nu m-am aplecat în acest eseu 
asupra simbolurilor de condensare pe 
care le-am atribuit populaţiei, presu-
punându-le în mod implicit. Ele 
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devin însă explicite dacă ţinem cont 
de protestele de anul trecut din marile 
oraşe ale ţării, de grevele recurente 
ale muncitorilor angajaţi la companii 
de stat aflate în proces de privatizare 
– privatizare însemnând, în cazul lor, 
noi valuri de disponibilizări („priva-
tizare, ţeapa cea mai mare” sau „O 
dorinţă avem şi noi/ Daţi-ne fabrica 
înapoi” scandau muncitorii de la 
Industria Sârmei din Câmpia Turzii, 
cumpărată acum zece ani de către 
compania Mechel48 – şi de 
sentimentul de aprehensiune genera-
lizată a populaţiei faţă de viitor. 

Tuşele populiste mai mult sau mai 
puţin substanţiale din discursurile 
politice au avut ca pandant ieşirile 
populiste de la manifestaţiile de anul 
trecut, când o parte din protestatari au 
scandat împotriva tuturor partidelor 
politice, plasându-se pe o poziţie net 
anti-democratică49. Dacă reacţia lor, 
cuplată cu dezamăgirile şi incerti-
tudinile prezentului,este inteligibilă, 
ea nu este însă scuzabilă. Chiar dacă 
o parte a elitei politice a întreţinut la 
rândul ei deliberat un astfel de 
discurs. Pentru că principalul perdant 
al înfruntării cu populismul şi cu 
criza economico-socială se poate 
dovedi democraţia. 

Democraţia, un concept supus 
peremptoriu unei inflaţii semantice 
de proporţii, şi totuşi inepuizabil. 
Ghiţă Ionescu este de părere că 
politica modernă a început practic 
sub semnul unei anumite forme de 
populism, atunci când Jean Jacques 
Rousseau a emis enunţul conform 
căruia scopul politicii este fericirea 
individuală a fiecărui cetăţean50 – o 

poziţie liberală clasică. Dar asta nu 
înseamnă că argumentul trebuie 
forţat în optică neoliberală, ajungând 
la concuzia că statul nu trebuie să se 
implice mai deloc în asigurarea sta-
bilităţii şi, de ce nu, prosperităţii 
sociale, fiind redus la condiţia de 
simplu supraveghetor al legalităţii, de 
„paznic de noapte”, aşa cum plastic 
se exprima Robert Nozick51. O con-
tradicţie de altfel majoră a filosofiei 
politice liberale este aceea că drep-
turile pe care le pretinde pentru indi-
vid împotriva statelor sunt garantate, 
paradoxal, tot de către state, care sunt 
investite astfel, în ciuda suscepti-
bilităţii care le înconjoară, cu atri-
butul de agenţi reformatori52. 

Pentru a însemna mai mult decât 
un discurs steril, lipsit de consecinţe 
practice, democraţia trebuie să fie 
alcătuită, pe lângă contestare, şi din 
participare. În condiţiile actuale, când 
gradul de participare a scăzut alar-
mant, forma politică a României 
începe să semene tot mai mult cu 
ceea ce Robert Dahl numea „oli-
garhie concurenţială”53. Iar acest grad 
scăzut de participare se datorează, 
printre altele, şi discrepanţei sim-
bolice dintre elite şi societate mani-
festată la nivelul politicului. Un grad 
crescut de participare politică este 
direct proporţional cu moderaţia şi 
toleranţa54. Pe de altă parte, nu putem 
scăpa din vedere pasivitatea predo-
minantă a populaţiei din regimurile 
democratice în raport cu problemele 
politice. Dar, pentru ca „mitul demo-
cratic” să funcţioneze, sugerează 
Gabriel Almond şi Sidney Verba, 
elitele politice trebuie să acţioneze ca 
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şi cum cetăţenii ar fi implicaţi activ şi 
raţional în procesul decizional, pentru 
a anticipa şi preveni eventuala anga-
jare şi radicalizare a acestora55. Iată 
încă o mostră de cinism, funcţional 
de data aceasta, care contribuie la 
rândul său la explicarea distanţei, 
simbolice şi nu numai, între guvernaţi 
şi guvernanţi. În altă ordine de idei, 
unei democraţii îi este indispensabil 
„consensul suprapus” teoretizat de 
Rawls sau ideea de bine comun în 
accepţiunea lui Dahl: „ceea ce ar 
alege [membrii unei comunităţi, 
n.m.] dacă ar poseda înţelegerea cea 
mai deplină cu putinţă a exprienţelor 
ce ar rezulta din opţiunea lor şi din 
cele mai relevante alternative la ea”56. 
Însă o astfel de înţelegere, în cazul în 
care ar fi realmente posibilă, ar 
rezulta în urma unei informări cât mai 
obiective şi nepartnice cu putinţă. 
Numai că abundenţa informaţională 
contemporană este compensată de 
manipularea aproape fără precedent 
la care este supusă, de obicei în 
beneficiul unor grupuri mici şi bine 
organizate, aşa cum ştim de la 
Edelman. 

O democraţie autentică nu poate fi 
construită decât prin reducerea 
diferenţelor dintre conducători şi con-
duşi. Testul suprem al unei demo-
craţii este felul în care tratează 
categoriile sociale defavorizate, pe 
cei excluşi de la beneficiile „tortului” 
naţional. Aceştia au dezvoltat ten-
dinţa de a se prezenta drept 
„victime”, solicitând compensaţii 
pentru condiţia în care se află şi 
legitimând astfel mecanismele exclu-
derii57. De abia atunci când săracii îşi 
vor (re)conştientiza drepturile de 
cetăţeni, pretinzând beneficiile care li 
se cuvin, nu cerşind generozitatea 
privilegiaţilor – democraţia va căpăta 
conotaţiile integrative care stau de 
altfel la baza sensului său originar. 
Iar indignării afectate şi condescen-
denţei moralizatoare în raport cu 
abrutizarea „maselor”, cu „mahalaua 
violentă şi ineptă”, cu „pregra” şi 
„susţinătorii barbariei” ar trebui să i 
se reamintească, măcar ocazional, că 
„Este imoral să te aştepţi ca cineva să 
fie o fiinţă morală dacă-i lipsesc 
minimum de condiţii de viaţă care-ar 
permite societăţii să-i pretindă 
moralitate”58. 
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Paul Lendvai: „Cea mai pregnantă caracteristică a 
personalităţii lui Orbán este cinismul” 

 
(Paul Lendvai: „The most poignant trait of Orbán’s personality is 

cynicism”) 

 
Interviu realizat de Daniel ŞANDRU 

 
 
Abstract: Interview with Paul Lendvai, historian and political commentator, on 
the political carrier and vision of Hungarian Prime-Minister Ludovic Orbán.   
 
Keywords: Ludovic Orbán, Hungary, Populism. 

 
 
  

Profesorul Paul Lendvai, istoric şi 
comentator politic, fost corespondent 
pentru Europa de Est al Die 
Presse şi Financial Times în perioada 
1960-1982, semnează volu-
mul Ungaria lui Orbán, apărut în 
2017 la Editura Polirom, în tradu-
cerea Mariei-Magdalena Anghelescu, 
lucrare recenzată, sub semnătura lui 
Adrian Tompea, în ediţia de faţă a 
revistei de ştiinţe politice „Polis”. 
Paul Lendvai a părăsit Ungaria natală 
după revoluţia din 1956 şi s-a stabilit 
în Austria, unde a scris mai multe 
cărţi despre istoria ţărilor central- şi 
est-europene. Între 1982 şi 1987 a 

fost redactor-şef pentru Europa 
Centrală şi de Est al postului de 
televiziune Österreichischer Rundfunk 
(ORF), iar între 1987 şi 1998, director 
la Radio Österreich International 
(RÖI). În prezent este coeditor şi 
redactor-şef al revistei Europäische 
Rundschau. De acelaşi autor: Der 
rote Balkan (1969); Antisemitismus 
ohne Juden (1972); Die Grenzen des 
Wandels (1977); Der Medienkrieg 
(1981); Auf schwarzen Listen. 
Erlebnisse eines Mitteleuropäers 
(1996); Mein verspieltes Land. 
Ungarn im Umbruch (2010); Hungary: 
Between Democracy and 
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Authoritarianism (2012); Leben eines 
Grenzgängers (2013). 

 
Daniel Şandru: Recent, la 

Editura Polirom a apărut versiunea 
românească a lucrării dumnea-
voastră, Ungaria lui Orbán, o carte 
care prezintă publicului din România 
personalitatea, cariera politică şi 
viziunea despre lume a premierului 
maghiar. Ce fel de influenţă ar putea 
avea, din punctul dumneavoastră de 
vedere, asupra politicii din România, 
tipul de „democraţie iliberală” 
promovat de regimul lui Victor 
Orbán? Ar putea exista un „efect de 
imitaţie”? 

 
Paul Lendvai: Ar putea să existe 

un astfel de efect, dar nu este vorba, 
în fond, despre o nouă „teorie”, ci, 
pur şi simplu, despre a indica o 
practică politică, aceea a unui 
simulacru al unei democraţii, având 
decorul unui sistem multipartidist cu 
presă liberă şi justiţie independentă, 
dar care este, de fapt, un regim 
autoritar. Aceasta înseamnă că toate 
eforturile de a institui un regim auto-
ritar pot fi rezumate ca reprezentând 
un stat iliberal. Aşadar, chiar dacă nu 
există o conexiune reală, în mod cert 
ar putea încuraja anumite tendinţe 
autoritariste. 

 
Conceptul de „democraţie ilibe-

rală” a fost lansat de Viktor Orbán 
în contextul unei conferinţe susţinute 
în 2014 în România, în Transilvania. 
Aşa cum subliniaţi în carte, „trauma 
Trianonului” nu este încă vindecată 
la nivelul memoriei colective 

maghiare. În acest context, consi-
deraţi că asumarea, de către guver-
narea FIDESZ, a ideologiei national-
populiste înseamnă şi asumarea 
reală a obiectivului unei „răzbunări 
istorice” cu privire la ceea ce s-a 
întâmplat în urmă cu 100 de ani? 

 
Faptul că premierul Orbán a 

susţinut în mod repetat discursuri în 
România, în faţa studenţilor de etnie 
maghiară şi cu cetăţenie română re-
prezintă unul dintre multiplele para-
doxuri incluse în linia naţionalistă a 
FIDESZ. De fapt, asta reprezintă un 
tribut al toleranţei şi auto-
constrângerii româneşti. Nu am auzit 
niciodată ca un lider politic austriac 
sau german să se adreseze studenţilor 
vorbitori de germană din Tirolul de 
Sud şi, mai cu seamă, abordând astfel 
de subiecte sensibile. Şi totuşi, 
conform anumitor sondaje inde-
pendente, în continuare prevalează 
neînţelegeri totale şi erori cu privire 
la mărimea populaţiei maghiare din 
diferite centre urbane. Mitul 
Trianonului este o bombă cu ceas, 
aflată astăzi în adormire, dar nimeni 
nu ştie ce se va întâmpla poimâine. În 
acest sens, aderarea Ungariei şi 
României la Uniunea Europeană 
acţionează ca o frână faţă de deto-
narea acesteia, ca şi faţă de erupţia 
tensiunilor naţionaliste din fiecare 
dintre cele două ţări. 

 
Cum ar trebui să fie înţeles 

populismul lui Viktor Orbán? E 
vorba dspre o ideologie, despre o 
formă de acţiune politică, este doar 
un coridor de oportunitate pentru 
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deţinerea puterii sau o metodă de a 
institui un regim autoritar prin apel 
la leigitimarea electorală? 

 
Populismul lui Orbán este, a fost 

şi va fi mereu un instrument pentru a 
confisca şi reţine puterea. Încă din 
2009 – când Orbán a a participat la 
congresul Partidului Rusia Unită şi a 
avut o scurtă întâlnire cu Vladimir 
Putin – acest populism nu mai este 
unul anti-rusesc, dar, până la victoria 
lui Trump, a fost anti-american, din 
când în când este anti-slovac sau anti-
austriac, întotdeauna în funcţie de o 
anumită situaţie. De când a început 
criza refugiaţiilor, este în mod 
deschis un populism anti-UE, dar, în 
fond, serveşte consolidării puterii şi 
unei apărări de succes în faţa ata-
curilor venite de la Bruxelles sau 
Berlin. Este, în acelaşi timp, cel mai 
puternic instrument în obţinerea su-
portului popular pentru direcţia sa 
autoritară. Cea mai pregnantă ca-
racteristică a personalităţii şi stilului 
politic ale lui Orbán este cinismul. 

 
Cât de importantă este compo-

nenta mitologică a „inventării duşma-
nului” în ansamblul proiecţiei popu-
liste din politica actuală a Ungariei? 

 
Problema „duşmanului” este una 

simptomatică pentru politica 
FIDESZ. În trecut, cei de la FIDESZ 
au atacat guvernarea socialist-liberală 
ca fiind „străină” sau „nu cu adevărat 
maghiară”. În ultimii doi ani, mai 
întâi Uniunea Europeană, iar acum 
filantropul şi miliardarul George 
Soros a devenit inamicul numărul 
unu. În cazul lui Soros, vorbim 

despre un om care s-a potrivit ideal 
acestui eşantion: maghiar de origine 
evreiască, miliardar american şi 
apărător al democraţiei. Un aspect 
aparte constă în faptul că nimeni nu a 
ajutat vreodată din afară naţiunea 
maghiară pe cât a făcut-o Soros. E 
vorba despre 400 de milioane de 
dolari, începând de la mijlocul anilor 
‘80, precum şi despre construcţia com-
pletă a unei universităţi în Budapesta 
(Central European University), care 
include facultăţi internaţionale la care 
studiază studenţi internaţionali. Un 
amănunt picant este că Fundaţia 
Societatea Deschisă a lui Soros l-a 
ajutat considerabil atât pe Orbán, cât 
şi cel puţin alţi 15 lideri de top ai 
FIDESZ! 

 
Pentru mulţi ani după 1989, 

Ungaria a reprezentat un exemplu 
pentru demcoraţiile emergente din 
Europa de Est. Cum poate fi expli-
cată această „reîntoarcere” susţi-
nută electoral la tradiţia non-, chiar 
anti-democratică a perioadei inter-
belice? 

 
Nu există doar o singură expli-

caţie, ci există mai mulţi factori im-
portanţi: dezamăgirea faţă de rezul-
tatele schmbării de regim (şomajul, 
inflaţia, noii îmbogăţiţi şi noii 
sărăciţi, prelunga neglijare şi apoi 
exploatare a problemei naţionaşe, i.e. 
Trianon, eşecul în a face faţă moşte-
nirii amare a trecutului, precum şi 
rolul personalităţii – în cazul de faţă 
cea briliantă, nemiloasă şi cinică a 
operatorului politic Victor Orbán.  
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Politologii consideră că popu-
lismul poate reprezenta „un baro-
metru al politicii reprezentative”. 
Asumând o asemenea definiţie, ce 
înseamnă avansul populismului în 
lumea occidentală de astăzi? Putem 
vorbi despre un „déjà vu” al ceea ce 
s-a întâmplat între cele două 
războaie mondiale? 

 
Nu există niciun dubiu că popu-

lismul, de dreapta sau de stânga, este 
în avans în Europa de Vest, ca şi în 
Statele Unite ale Americii. Da, un 
„déjà vu” este inevitabil, dar nu ar 
trebui să exagerăm. Nu mai există 
Hitler, Mussolini sau Stalin. Putin, 
Orbán, Erdogan sunt, fiecare, din 
categorii diferite. Aripa de dreapta 
sau extremismul de dreapta sunt 
dominante, dar exemplele grecesc şi 
francez de dată recentă ne arată că 
nici extrema stângă nu este moartă. 
Pericolul real este cel al unei crize 
economice, explozia bruscă a balo-
nului american sau chinez. 

 
În ultimii ani, guvernarea Viktor 

Orbán a declanşat un „blitzkrieg” la 
adresa arhitecturii instituţionale a 
regimului democratic maghiar. Care 
sunt şansele ca opoziţia să 
contrabalanseze, în viitorul imediat, 
curentul iliberal? 

 
Opoziţia nu a fost niciodată mai 

slăbită şi mai disipată de când puterea 
a fost preluată de Viktor Orbán, aşa 
cum este în prezent. În parte este 
discreditată, în parte este orientată 
către luptele interne şi în parte este 
mituită de FIDESZ. În plus, are o 
foarte proastă priză la mass-media. 

De asemenea, migraţia forţei de 
muncă în exterior, în special a 
tinerilor, care a ajuns la 400-500.000 
de persoane, i-a slăbit în mod irevo-
cabil potenţialul de bază. 

 
Recent, în Ungaria a fost anunţat 

un referendum cu privire la George 
Soros şi „planul” acestuia de „a 
forţa” Uniunea Europeană să 
accepte un milion de imigranţi. Care 
credeţi că va fi rezultatul unei astfel 
de consultări populare? 

 
Întrucât astfel de „consultări” 

sunt, de fapt, exerciţii crude de 
manipulare, rezultatele sunt pierdute. 
Vedeţi, în acest sens, şi răspunsul 
meu la cea de a patra întrebare a 
dumneavoastră. Dar nu trebuie să 
negăm impactul unei campanii 
finanţată cu milioane de euro pentru 
televiziune, radio, ziare şi afişe 
gigantice răspândite în toată ţara. Cel 
mai recent sondaj, realizat de un 
institut independent, arată că această 
campanie a influenţat 40% din 
populaţie şi 70% dintre suporterii 
FIDESZ. 

 
În aprilie 2018, în Ungaria vor 

avea loc alegeri generale. Este anul 
în care România va celebra, în 
decembrie, Centenarul Marii Uniri. 
Credeţi că unirea din 1918 a 
Transilvaniei cu România va repre-
zenta o temă specifică a acestei 
campanii electorale şi, dacă da, care 
vor fi termenii discursului politic? 

 
Habar nu am! Depinde, de aseme-

nea, şi de campania din România, iar 
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dacă vor exista provocări în 
Transilvania din partea oricăreia 
dintre părţi, ar putea exista reacţii 
ascuţite. Dar nu cred că Orbán va 
dori un război al cuvintelor pe un alt 
front. 

 
Analizând lucrurile din perspecti-

vă politică, economică şi socială, 
este Ungaria pregătită să părăsească 
Uniunea Europeană în perioada 
următoare? 

 

Terenul pentru o plecare a fost 
pregătit prin intermediul campaniilor 
anterioare. Dar, mai întâi fondurile de 
transfer vor fi anulate. Atâta vreme 
cât Ungaria obţine 3% sau 5% din 
PIB-ul său, nu va recurge la operaţii 
radicale sau chirurgicale. Dar nu 
există o siguranţă absolută, o garanţie 
cu privire la ce anume şi cum anume 
va răspunde Viktor Orbán într-o 
situaţie reală de criză, cauzată de o 
ascuţită încetare a creşterii econo-
mice sau de un conflict social scăpat 
de sub control. 
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Il consenso e la politica: come un apparente  
idillio può ospitare dilemmi 

 
(Consensus and Politics: How an Apparent  

Idyll Can Host Dilemmas) 
 
 

Ivan SCARCELLI 
 

 
Abstract: You can not address the issue of political obligation, and therefore the 
very root of the notion of politics, without deepening the concept of “consensus”. 
Its meaning seems at first glance simple, intuitive, but centuries of political 
thought have indeed highlighted the complex, sometimes ambivalent, character 
of the idea of “consensus”. First of all, there are several levels or spheres of 
consensus in relation to the political system: there can be therefore consensus 
about the constitutional bases of the state, that is, consensus on the rules of the 
game, but it must be distinguished from consensus on the policies of 
governments, which are tendentially more “divisive”. Consensus can also be 
understood as a natural or spontaneous tendency of human communities, and as 
such it can be assimilated to the tendency to balance and order; or it can be 
interpreted as the result of the very work of politics, parties and institutions in 
their task of problem solving. Political consensus is sometimes assimilated to 
rational, free and conscious consensus, typical of the contract: while the ideal 
scheme of the contract does not explain the real origin of the states, it is also 
true that the model of the contract, once introduced into the political discourse, 
changes the terms of the latter one, and induces decision-makers to behave as 
subjects bound by a contractual agreement signed with citizens. Another 
important theme is the role that trust or distrust play in the various political 
theories since it affects the role attributed by the same theories to consensus. 
Even more important is to distinguish the “consensual” theories of democracy 
from the “agonistic” ones, which in turn may be liberal or radical. However, the 
crucial reflection to be made concerns the relationship between “existential” or 
“basic” consensus (expressed, inter alia, by Renan in the famous metaphor of 
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the everyday plebiscite) and formal or “rationalizable” consensus: the former is 
a necessary but not sufficient condition of the latter; democracy cannot do 
without the latter but can not even be established in the absence of the former. 
 
Keywords: Consensus, Democracy, Political Obligation, Legitimation, Order, 
Pluralism, Political Philosophy. 

 
 

Il consenso e l’obbligazione 
politica 
 
Ancora oggi non si può spiegare 

compiutamente la politica senza fare 
i conti con il nesso “consenso / pro-
tezione” teorizzato da Hobbes. Esso 
non spiega certamente in modo 
esaustivo in cosa consista la politica; 
tuttavia troppi aspetti della politica 
sfuggono (risultano difficilmente com-
prensibili, perlomeno) se lo si sotto-
valuta o se addirittura lo si ignora. 

A ben guardare, il nesso “con-
senso / protezione”, che genera a sua 
volta il nesso “sicurezza / obbe-
dienza” (e che si può forse leggere, 
alla luce delle pagine hobbesiane, 
come un vero e proprio scambio 
sinallagmatico), benché rimanga vali-
do tuttora come paradigma di analisi 
della realtà, si può declinare in forme 
diverse nella contemporaneità. 

Il discorso politico, dovendo con-
frontarsi con tensioni che non può 
risolvere e che anzi ne costituiscono 
il tessuto (come quella rappresentata 
dalla compresenza di consenso e 
obbedienza, o di potere e libertà), è 
continuamente attraversato e caratte-
rizzato dall’ambivalenza. 
Quest’ultima si rivela in maniera 
esemplare proprio nell’utilizzo del 
concetto di consenso. Il termine in 

apparenza è chiaramente decifrabile, 
ma a uno sguardo attento mostra di 
potersi adattare a usi discorsivi 
molteplici. 

Nella democrazia, ad esempio, vi 
sono diversi àmbiti di consenso: tra-
lasciando questioni di minore 
importanza, possiamo dire in linea di 
massima che vi sono un consenso 
sulle regole generali (o “regole del 
gioco”) che si presume generale, e un 
consenso verso il governo, che inve-
ce non è necessariamente generale1. 
È tuttavia il consenso sulle “regole 
del gioco” (ovvero sulla Costituzione) 
che consente al governo di ottenere – 
in via presuntiva – la legittimazione 
da parte della generalità dei cittadini: 
se cioè il governo è legittima es-
pressione della volontà degli elettori – 
in quanto nominato secondo i criteri 
stabiliti dalla Costituzione, nel rispetto 
dei risultati elettorali – esso rispetta le 
“regole del gioco” e per così dire 
“vince” legittimamente (benché non 
sia diretta espressione del consenso 
di tutti, ma soltanto di una maggio-
ranza) la partita per il possesso del 
potere (che è potere di agire in nome 
della generalità dei cittadini)2. Ma la 
questione del consenso non è com-
plessa soltanto in virtù della molte-
plicità degli àmbiti alla quale il con-
cetto è applicabile; in realtà sono 
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molteplici anche, e anzi soprattutto, i 
suoi significati. 

Il consenso va costantemente 
valutato in rapporto al dissenso; se 
infatti presumiamo di poter registrare 
la presenza del consenso in una data 
realtà politica, o addirittura di poterne 
misurare l’intensità, senza occuparci 
di individuare le opportunità di 
dissenso (la possibilità di articolarlo, 
manifestarlo, ecc.) in quella stessa 
realtà, rischiamo di definire come 
consenso tout court qualcosa che, per 
evitare confusioni concettuali, an-
drebbe definito in modo più preciso o 
più adeguato. 

Tale problema si presenta non 
solo in rapporto alla vexata quaestio 
del “consenso” verso i regimi auto-
ritari o totalitari, ma anche in rela-
zione a talune problematiche tipiche 
delle democrazie (o dei regimi in cui 
sono presenti elezioni), come ad es. 
l’astensionismo. 

La “non espressione” di un espli-
cito dissenso va interpretata necessa-
riamente come consenso “tout court” 
nei confronti di un determinato 
ordinamento politico? E tale “non 
dissenso” si può equiparare senza 
alcun problema al “consenso verso le 
regole del gioco” o addirittura al “con-
senso verso il governo” che re-
gistriamo nelle democrazie? Possiamo 
ipotizzare che la confusione tra i due 
(ben diversi) casi sia favorita proprio 
dall’ambivalenza concettuale del ter-
mine “consenso”, se adoperato senza 
ulteriori specificazioni? 

Sono, come si comprende, 
questioni importanti, che tuttavia non 
saranno sviluppate né affrontate qui, 

poiché ci soffermeremo su un tema 
che si colloca a monte rispetto ad 
esse, ovvero si cercherà di analizzare 
con attenzione il concetto di con-
senso nella sua costitutiva molte-
plicità di senso (espressione più 
adatta di ambivalenza a dar conto di 
ciò di cui qui si discorre). 

Un esempio caratteristico dell’uso 
che vien fatto del concetto di con-
senso nell’àmbito della teoria politica 
è offerto da un celebre discorso di 
Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une 
nation?, risalente al 1882, ma per 
molti versi ancora utile per interro-
garsi su alcune categorie politiche 
della contemporaneità (fra cui, ovvia-
mente, l’idea di nazione, a sua volta 
controversa e sfuggente, ma non per 
questo di scarsa importanza nella 
storia degli ultimi secoli). 

Renan non dà una definizione 
precisa del consenso, ma si serve di 
questo concetto en passant – si tratta 
però di un passaggio chiave del suo 
discorso, sicché il riferimento è di 
chiara rilevanza; l’idea di consenso 
viene in un certo senso introdotta nella 
sua riflessione dandone per acquisito 
il significato, ma essendo l’autore ben 
cosciente della difficoltà di precisarne 
i contorni. Il ricorso deciso ma 
sfumato al concetto di consenso sem-
bra essere dunque frutto di una 
specifica volontà: la contraddizione è 
quindi voluta, e non a caso; essa non è 
che il tentativo di razionalizzare ciò 
che risulta più complesso di ogni 
possibile categorizzazione, e anzi di 
suggerire questa difficoltà, questa 
“eccedenza” del reale rispetto alla 
sua “chiara visibilità”. 
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Afferma infatti lo storico fran-
cese: “Una nazione è un’anima, un 
principio spirituale. Due cose, che in 
realtà sono una cosa sola, costi-
tuiscono quest’anima e questo prin-
cipio spirituale; una è nel passato, 
l’altra nel presente. Una è il comune 
possesso di una ricca eredità di 
ricordi; l’altra è il consenso attuale, il 
desiderio di vivere insieme, la vo-
lontà di continuare a far valere l’ere-
dità ricevuta indivisa”; e ribadisce 
poco dopo: “La nazione è dunque 
una grande solidarietà, costituita dal 
sentimento dei sacrifici compiuti e da 
quelli che si è ancora disposti a 
compiere insieme. Presuppone un 
passato, ma si riassume nel presente 
attraverso un fatto tangibile: il con-
senso, il desiderio chiaramente espres-
so di continuare a vivere insieme.”3 

L’uso del termine consenso sem-
bra qui garantire armonia e coerenza 
al discorso, tuttavia suscita più 
interrogativi che sicurezze. I popoli 
sono equiparati a persone (singole) 
che ricevono un’importante eredità 
dai loro avi e scelgono di farla 
propria; ma il paragone, per quanto 
suggestivo e accattivante, appare, ad 
un’analisi più attenta, fallace e 
fuorviante. L’idea di consenso pre-
suppone infatti la presenza di una 
scelta; in altri termini, l’idea di libera 
scelta è insita nel concetto stesso di 
consenso; tuttavia sappiamo bene che 
i popoli, o meglio le generazioni che 
si susseguono nel tempo e ricevono 
“l’eredità” delle nazioni, non scel-
gono ogni volta e da capo (con un 
atto solenne e formale che dia atto di 
una libera scelta effettivamente avve-

nuta) di appartenere a quella determi-
nata nazione (o a quel determinato 
Stato). Quindi, perché parlare di 
consenso? In quale senso? 

Nel discorso di Renan vengono 
accostati una realtà già data (il 
“passato”, la “ricca eredità di ricordi”, 
il “sentimento dei sacrifici compiuti”) 
che si costituisce per accumulo, e una 
decisione ipotetica, fatta volta per 
volta da chi riceve “in eredità” quella 
stessa realtà; quel consenso garan-
tisce la prosecuzione della storia 
(della nazione), perché ciò che inti-
mamente non si accetta non può far 
parte di una vera e propria “eredità”, 
ma è un consenso necessitato e 
implicito – dunque non “libero”, 
perlomeno non alla stessa stregua del 
consenso che un singolo può dare in 
merito all’eredità che riceve da un 
proprio avo. 

Certo Renan intende polemizzare 
nel suo testo con coloro che sosten-
gono un’origine o una base “etnica” o 
razziale (o anche linguistica o reli-
giosa) delle nazioni, e preferisce per-
ciò mettere in luce come le nazioni 
discendano da una storia complessa, 
non riassumibile in pochi schematici 
caratteri scelti a priori, come del resto 
è evidente quando scrive: “L’uomo, 
signori, non si improvvisa. La nazio-
ne, come l’individuo, è il punto 
d’arrivo di un lungo passato di sforzi, 
di sacrifici e di dedizione.”4 

Ma per illustrare ciò che in effetti 
appare indecidibile (e per certi aspetti 
indecifrabile, specie per chi voglia far 
derivare realtà complesse come le 
nazioni da pochi elementi di par-
tenza, in maniera deterministica e a-
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storica, o fanta-storica), Renan ri-
corre al paradosso del “consenso 
necessitato”, che si richiama impli-
citamente peraltro a un’illustre tradi-
zione, quella del contrattualismo. 

L’organizzazione di aggregati 
umani complessi, come le nazioni o 
gli Stati, non segue schemi rigidi e 
prevedibili (sulla base di poche 
astratte variabili): questo Renan 
sembra comprenderlo, ma per indicare 
in maniera sintetica e suggestiva 
(dunque immediatamente compren-
sibile da parte di chiunque) questa no-
zione, egli si serve della “metafora-
paradosso” della “eredità accettata li-
beramente ma necessariamente” e 
quindi del concetto di consenso, che 
funge però, a ben guardare, da scher-
mo; attraverso il ricorso all’idea di 
consenso, infatti, scompare dall’oriz-
zonte la contraddizione, o meglio essa 
viene mimetizzata, si perde sullo 
sfondo del discorso stesso e della sua 
“fascinazione”. 

D’altra parte, in quelle stesse 
righe, Renan introduce una celebre 
costruzione metaforica per definire la 
nazione (in termini non-determi-
nistici): “L’esistenza di una nazione è 
(mi si perdoni la metafora) un 
plebiscito di tutti i giorni, come l’e-
sistenza dell’individuo è una affer-
mazione perpetua di vita.”5 

Fa notare Silvio Lanaro: “Il con-
trappunto regolare fra l’idea del 
“plebiscito quotidiano” e quella della 
nazione come manufatto storico di 
lunga durata, e così pure il richiamo 
parallelo alla natura pattizia del 
consentement e alla vigoria antro-
pologica delle radici, non possono 

nascondere uno squilibrio di fondo: 
la nazione “si sceglie” tutti i giorni 
perché sostanzialmente si è costretti, 
se resta vero che essa non è 
un’addition di individui […] ma 
un’âme, una conscience, una 
personne.”6 

Il consenso è quindi fittizio anche 
per un altro profondo motivo: nes-
suno può prescindere dalla cultura, 
dall’ambiente nei quali si è formato, 
giacché ciascuno è individuo, con 
una propria irripetibile specificità, 
anche in quanto prodotto di una 
specifica storia. 

L’idea che Renan esprime nella 
metafora del “plebiscito di tutti i 
giorni” cattura in ogni caso un’intui-
zione che si rivela importante, 
specialmente quando riflettiamo, in 
questi decenni, sul tema dei failing 
states, e quindi sui limiti tanto dei 
processi di nation building quanto di 
quelli di state building. 

Se è vero – come ipotizza Lanaro 
– che “tutti i giorni” è un’espressione 
con la quale Renan vuole indicare il 
succedersi delle epoche storico-
politiche7, e che quindi il “ple-
biscito”, l’adesione unanime e tacita 
di cui parla, si riferisce al rinnovarsi 
della nazione ad ogni svolta cruciale 
della sua storia (nazione ogni volta 
confermata nella sua esistenza e 
necessità, sia pure con vesti istitu-
zionali mutate, più adatte ai tempi), si 
può ritenere che – stando al discorso 
di Renan – proprio i momenti di 
crisi8 mettano alla prova tanto la 
forza dell’idea-nazione quanto la 
realtà del consenso che la sostiene. 
Quest’ultimo, insomma, non viene 
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esibito letteralmente “ogni giorno”, 
ma è decisivo (e la sua presenza 
effettiva nient’affatto scontata) ogni 
volta in cui la nazione viene di fatto 
rimessa in questione. Un discorso 
analogo si può fare per gli Stati. 

Quando una situazione di crisi – 
sconfitta sul piano militare, guerra 
civile, rivoluzione, improvvisa caduta 
di un regime, ecc. – consegna 
improvvisamente ad una popolazione 
un panorama devastato, nel quale i 
precedenti punti di riferimento valo-
riali e istituzionali sembrano d’un 
tratto indeboliti e compromessi, o 
screditati, non è detto – come ci in-
segnano cronache recenti – che lo 
Stato, e perfino la nazione, ricevano il 
consenso di cui in quel momento 
hanno effettivamente bisogno per 
potersi rigenerare. È nel momento 
della crisi di un sistema politico che la 
risorsa della legittimazione appare 
indispensabile, insostituibile e deci-
siva: se il consenso si manifesta real-
mente, la nazione viene confermata 
nella sua esistenza (si tratta di un “ple-
biscito” a tutti gli effetti) e lo Stato 
può rinnovarsi per affrontare e supe-
rare la crisi; in caso contrario, si 
imbocca la strada accidentata della 
disgregazione che porta uno Stato a 
trasformarsi in failing state e una na-
zione, talora, a scomparire come tale. 

Il consenso, nell’àmbito al quale 
qui ci riferiamo, non è necessa-
riamente formalizzato ed esplicitato 
ad es. in un voto, e non va neppure 
confuso col consenso di natura 
contrattuale o pattizia: è un consenso 
che, per così dire, si ricava per 
deduzione osservando l’atteggia-

mento diffuso nella popolazione; può 
essere utile, a questo scopo, 
richiamarsi alla celebre tripartizione 
di Hirschman (loyalty, voice, exit)9: 
laddove prevale mediamente un 
atteggiamento di loyalty, si verifica 
quella situazione ideale sintetizzata 
nella metafora di Renan del “ple-
biscito” rinnovato (e vi sono buone 
probabilità che i punti di riferimento 
collettivi rimangano saldi); se invece 
vi è mediamente una propensione per 
l’opzione “exit”, si innescano pro-
cessi che possono condurre alla 
dissoluzione della nazione e dello 
Stato (per “mancanza di plebiscito”, 
si potrebbe dire, utilizzando in ne-
gativo la medesima metafora). Si 
tratta in ogni caso sempre di ten-
denze, ovvero di processi il cui esito 
non è mai predefinito o predeter-
minabile con certezza – giacché non 
siamo in presenza di un consenso (o 
di un dissenso) espresso formalmente 
mediante un atto specifico e ben 
individuabile di volontà, sul modello 
del “consenso contrattuale”. Il con-
tratto infatti è un processo che 
prevede una conclusione certa, quale 
che essa sia, sicché il momento 
dell’espressione della volontà ha in 
esso una rilevanza decisiva, che 
sovrasta le altre fasi del processo 
stesso, sino ad assorbirle in sé ideal-
mente; il consenso politico diffuso al 
quale alludono tesi come quella di 
Renan non è invece riassumibile in un 
punto unico e privilegiato del processo 
al quale dà vita la dialettica gover-
nanti-governati. 

Si tratta dunque di due realtà 
diverse, benché affini, alle quali 
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diamo però lo stesso nome: consenso 
– e usiamo questo escamotage forse 
perché la metafora del contratto 
sembra rendere intelligibile un pro-
cesso che, essendo molecolare, non si 
lascia afferrare ordinariamente 
dall’immaginazione (perché non è 
schematizzabile, dunque non lascia 
immagini nitide di sé, e appare 
evidente solo nel momento in cui 
produce esiti destabilizzanti). 

Lo schema ideale del contratto 
non vale a spiegare l’origine dei 
sistemi politici, degli Stati; quella che 
viene definita “obbligazione politica” 
non nasce tramite un vero e proprio 
contratto. È l’ordine politico che 
inizialmente genera consenso (i primi 
detentori del potere si adoperano per 
ottenerlo), non è vero il contrario – e 
per consenso intendiamo qui qual-
cosa di diverso dal “consenso consa-
pevole, razionale ed esplicito” che è 
necessario per aderire a un contratto 
(è assimilabile piuttosto alla loyalty 
cui si accennava poc’anzi10). Questo 
tipo di consenso è probabilmente 
condizionato dal comportamento 
“medio” della cerchia familiare, loca-
le, sociale, in cui ciascuna persona è 
rispettivamente inserita e quindi non 
risponde se non in maniera ridotta al 
modello di consenso individuale, 
libero e indipendente presupposto 
dall’idea di contratto. 

È vero tuttavia che il modello del 
contratto, una volta introdotto nel 
discorso politico, muta i termini di 
quest’ultimo e può influire sul rap-
porto fra “governanti” e “governati”, 
tanto da indurre i primi a comportarsi 
come soggetti vincolati da un patto di 
tipo contrattuale stretto con i secondi. 

Quando il “plebiscito di tutti i 
giorni” (ovvero, in questo caso, il 
“consenso iniziale” e tacito sul quale 
sembra reggersi l’“obbligazione 
politica” in un determinato Stato) 
viene a mancare per un grave 
perturbamento sociale o politico (le 
crisi cui si accennava prima), per 
ripristinarlo talvolta i detentori del 
potere debbono far ricorso all’idea 
del contratto, che a quel punto può 
diventare la vera base di un “patto di 
legittimazione” del nuovo assetto 
istituzionale. In questo caso il 
consenso dei cittadini può assumere 
la forma solenne del voto (si pensi al 
referendum istituzionale del 1946 e 
alla contestuale elezione dell’ 
Assemblea Costituente, che fu la 
base del nuovo “contratto costitu-
zionale” fra lo Stato italiano e i suoi 
cittadini), e si può dire che l’idea ha 
lasciato la propria impronta sulla 
realtà. 

 
 
L’ideale del contratto e il 
consenso razionale 
 
Nell’idea-guida del contratto so-

ciale dunque si rivela, anche grazie 
all’analogia imperfetta che essa isti-
tuisce (fra contratto e società), l’im-
portanza della nozione del consenso 
come perno essenziale, nella mo-
dernità, del rapporto fra sovrano e 
cittadino, o fra sovrano e suddito – la 
figura del contratto cerca in sostanza 
di fondare razionalmente ciò che non 
è razionalmente comprensibile di 
primo acchito ma dev’essere tuttavia 
giustificato nel linguaggio politico 
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della modernità, ovvero la cesura fra 
governanti e governati come dato non 
arbitrario della politica e strumento 
essenziale della sua funzione spe-
cifica di protezione. 

Come suggerisce Hobbes, ci si 
sottomette al sovrano perché si rico-
nosce in lui la raffigurazione della 
volontà di tutti (inesistente o inve-
rificabile prima del pactum subiec-
tionis), alla quale non si può non 
aderire11. 

Il problema del consenso non si 
pone esplicitamente nel quadro della 
teoria hobbesiana, al di fuori del 
momento del “patto” originario. Le 
decisioni del sovrano non possono 
definirsi atti di potere (inteso come 
pura forza, imposizione senza 
ragione), perché non mirano ad 
annullare la persona e la volontà del 
suddito, ma sono finalizzati a indi-
cargli la strada dell’affrancamento 
dagli errori e dall’incoscienza che 
impedisce alla volontà del singolo di 
conoscere limpidamente e costan-
temente il proprio stesso “vero” 
interesse. Se non c’è potere che 
opprime, non vi è neppure necessità, 
da parte del sovrano, di ricercare e di 
ottenere consenso12. 

L’unico consenso presente nella 
teoria di Hobbes è assimilabile a 
quello sulle “regole del gioco”, che 
coincidono essenzialmente col 
“patto” originario. Quest’ultimo però 
è, da un lato, ben più di una costi-
tuzione sul piano dell’assetto dei 
poteri, perché autorizza una volta per 
tutte il sovrano ad agire come 
rappresentante e gli fornisce tutto il 
consenso di cui ha bisogno con un 

atto singolo e istantaneo, che non 
deve essere ribadito o ripetuto (né ad 
intervalli temporali prestabiliti né 
saltuariamente), ma dall’altro è al di 
sotto degli standard costituzionali 
che oggi riteniamo accettabili sul 
piano della garanzia dei diritti dei 
cittadini. 

È evidente che l’idea di un 
sovrano che prescinda completa-
mente dalla necessità di ricercare 
consenso nel popolo per le proprie 
decisioni è un’idea-limite, che può 
coincidere soltanto in parte con le 
dinamiche reali del potere: questa 
totale autosufficienza del potere 
sovrano (rispetto a ciò che viene 
espresso dalla sua “base materiale” o 
sociale) è una pura astrazione, che 
serve come modello di riferimento da 
contrapporre a un potere che “non 
salva” (dalla guerra civile, dall’in-
sicurezza, ecc.), come quello che 
Hobbes ha potuto vedere all’opera 
nel proprio tempo. 

L’ipotesi contrattualistica di John 
Locke parte da premesse che sono in 
parte simili a quelle di Hobbes, ma al 
tempo stesso se ne discosta su 
questioni rilevanti e significative13. In 
particolare, Locke, a differenza di 
Hobbes, nei Trattati sul Governo 
assegna un valore positivo alla 
rivoluzione (quella che nella sua 
epoca si è concretamente realizzata in 
Inghilterra, certamente, ma anche 
quella che le circostanze possono 
astrattamente rendere necessaria 
qualora il governo violi la legge 
naturale, tradendo così la fiducia del 
popolo); inoltre in Locke non vi è 
traccia del bellum omnium contra 



Ascensiunea populismului 

 121 

omnes che è uno dei pilastri su cui si 
fondano le tesi hobbesiane: “Lo stato 
di guerra è da lui definito come lo 
stato instaurato dall’uso illegittimo 
della forza da parte di qualcuno su 
qualcun altro, il che comporta la 
necessaria presupposizione di diritti e 
di una legge che vengono appunto 
violati, e il conseguente prodursi, in 
seguito alla violazione, di un diritto 
di guerra nell’aggredito.”14 

La guerra “di tutti contro tutti” è 
un costrutto ipotetico, o meglio un’ 
iperbole che non trova spazio nelle 
pagine di Locke, il quale concepisce 
la guerra non come una condizione 
primigenia e devastante dell’umanità 
nel suo insieme, ma come una 
possibilità, per quanto dolorosa, che 
coinvolge comunità ben determinate 
quando vi è un’aggressione alla quale 
è giusto reagire, o quando vi è 
un’ingiustizia da sanare: compito 
primario dei governi è quello di dare 
attuazione alla legge naturale che 
esiste prima dello Stato e indipen-
dentemente da esso, e perciò se un 
governo viene meno a questo com-
pito, il popolo ha il diritto/dovere di 
riprendersi, anche con la forza se 
necessario, il potere che ha condi-
zionatamente concesso al sovrano: 
“La guerra e il disordine, che ne 
conseguono, non sono il massimo dei 
mali proprio perché la pace e 
l’ordine, presi come valori assoluti, 
non sono il massimo dei beni. […] 
Chi governa non secondo la legge ma 
secondo la sua privata volontà non 
mette infatti per ciò stesso in pericolo 
la valenza di pacificazione dell’or-
dine, bensì ne viola il contenuto 
normativo.”15 

La pace insomma, per Locke, 
quando si regge sull’iniquità e sull’ 
oppressione, può essere un atto di 
violenza al pari della guerra. 

Si può dunque fondatamente 
asserire che nell’autore dei Trattati 
sul Governo l’idea del patto politico 
tra sudditi e sovrano, ancora più che 
in Hobbes, si avvicina al modello del 
contratto razionalmente stipulato fra 
soggetti eguali, giacché in questo 
caso la possibilità di sciogliere i 
vincoli derivanti dal contratto me-
desimo, quando ricorrano circostanze 
gravi, è esplicitamente prevista a 
favore del popolo. Al sovrano non 
vengono concessi privilegi irrever-
sibili, proprio perché non è possibile 
accordargli un Trust incondizionato16: 
il suo potere è legittimo solo finché 
obbedisce alla sua funzione originaria, 
ossia a quella che il Patto precisa-
mente disegna e delimita. 

Sono gli individui, come agenti 
liberi e razionali, a sottoscrivere il 
Patto che dà origine alla Community, 
e nel far ciò si collocano in una 
situazione eccezionale rispetto a 
quella nella quale ordinariamente si 
trovano nello stato di natura: in 
quest’ultimo infatti essi sono soggetti 
in misura notevole alle loro 
passioni17. Tuttavia, una volta costi-
tuita la Community, il singolo non 
potrà mai più tornare in possesso 
della sua libertà originaria: al suo 
posto agirà ora, sul piano politico, la 
comunità; l’individuo sarà da ora in 
poi parte del popolo, e solo come 
parte di quest’ultimo ciascuno potrà 
rivendicare presso il sovrano il 
rispetto del Patto. 
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Il Patto si costituisce grazie al 
consenso unanime dei contraenti; 
esso comporta la sottomissione di 
ciascuno alla totalità, non al potere di 
un singolo individuo – poiché la 
legge naturale vieta la “volontaria 
sottomissione di un individuo al 
potere di un altro”. La totalità, una 
volta costituitasi, diventa rappre-
sentabile, ed è attraverso la sua 
rappresentanza che essa si con-
trappone ai singoli e pretende da 
questi obbedienza: in tal modo “[...] 
la soggezione del singolo alle deci-
sioni della totalità coincide formal-
mente con la soggezione a se stesso, 
il che, appunto, non contraddice alla 
legge naturale”18. 

Locke cerca in tal modo di 
conciliare la pienezza dei poteri del 
governo legittimamente costituito 
con il principio secondo cui esso 
possiede in ultima analisi quei 
medesimi poteri in virtù del consenso 
dei “governati”; e di conseguenza 
egli cerca di tenere insieme consenso 
e obbedienza e di farli coesistere 
nello stesso soggetto, ossia nel 
popolo: l’obbedienza dei sudditi/ 
cittadini è legittima e a buon diritto 
pretesa da parte delle autorità perché 
è obbedienza nei confronti della 
totalità del popolo – di cui, al tempo 
stesso, il sovrano è rappresentante e 
ogni cittadino è parte. 

Il singolo è l’unità costitutiva 
fondamentale del Patto politico, ma è 
anche parte della totalità alla quale ha 
dato volontariamente luogo; e poiché 
ciascuno ha ugualmente contribuito a 
fondare, per un unico scopo comune, 
il soggetto collettivo al quale ha 

trasferito il potere di governare e di 
decidere, nessuno può ritenersi 
estraneo a quella totalità che è stata 
costituita e dunque nessuno può 
sottrarsi alla sua autorità. 

La “totalità” avrà una volontà 
propria, che si determinerà e si ren-
derà manifesta attraverso il principio 
di maggioranza: non bisogna infatti 
intendere “totalità” come sinonimo di 
“tutti”, bensì come “un tutto” (the 
Whole), un corpo “che struttural-
mente solo come intero può muoversi 
[e non può] lasciare fuori di sé 
nessuna delle sue parti costitutive 
(ciascuno dei molti) ma appunto deve 
muoversi secondo la dinamica 
complessiva delle forze di ognuna 
delle sue parti, ossia il necessario 
prevalere della spinta maggiore.”19 

Con questa costruzione con-
cettuale, Locke arriva a far coincidere 
unanimità e maggioranza20: politica-
mente e convenzionalmente la se-
conda è perfettamente equivalente 
alla prima. La totalità dei cittadini è 
letteralmente un “corpo” che non può 
che avere un’unica volontà e 
un’unica direzione di movimento. Il 
consenso dei più equivale pertanto 
integralmente al consenso di tutti; 
non vi è alcun contrasto né alcuna 
tensione fra queste due possibilità, 
perché l’una vale esattamente quanto 
l’altra. 

Il cittadino, preso singolarmente, 
nel discorso politico di Locke assume 
un ruolo solo come parte essenziale 
ma infinitesima del tutto (dunque del 
popolo), che è l’unico interlocutore 
politico del governo: il rapporto di 
fiducia, il Trust, su cui si regge 
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l’edificio politico disegnato dal filo-
sofo inglese, s’instaura esclusiva-
mente fra popolo (come corpo unico) 
e governo. Ciò non significa tuttavia 
che l’individuo non abbia alcuna 
consistenza nel ragionamento di 
Locke; il suo spazio inviolabile di 
autonomia esiste ed è fondamentale, 
ma appartiene a quella che oggi 
chiameremmo “sfera privata”. John 
Locke in effetti è fra i “padri fon-
datori” del liberalismo nella storia del 
pensiero politico moderno, dal mo-
mento che – affermando come pri-
oritario il diritto di proprietà21 – 
delinea i contorni di quella che in anni 
recenti Isaiah Berlin definirà “libertà 
negativa”: una zona franca a dispo-
sizione degli individui, che lo Stato, le 
autorità pubbliche, non possono 
violare se non in casi eccezionali. 

Locke sembra voler conciliare la 
fondazione dell’idea di individuo in 
senso moderno e liberale con l’an-
coraggio del cittadino (il risvolto 
pubblico del singolo) alla comunità 
della quale fa parte; si tratta, in altre 
parole, della conciliazione o della 
convivenza – in un medesimo spazio, 
l’orizzonte di vita dei singoli – di 
libertà ed obbedienza. La libertà di 
ciascuno, intesa come libertà “pri-
vata”, può esistere nei fatti (e non 
solo come chimerica possibilità) solo 
se la libertà politica viene assog-
gettata ad una forma; rappresentabili 
non sono i cittadini come singoli (la 
loro volontà nello spazio pubblico 
non può equivalere sic et simpliciter 
alla legge); può essere infatti 
rappresentato ed assumere quindi il 
ruolo di soggetto politico solo il 

popolo, ossia la totalità dei cittadini 
intesa come corpo unico. Ma questa 
“totalità” non è una forza ostile all’ 
individuo; anzi costituisce la pro-
tezione della “libertà negativa” di 
ciascuno: consente insomma agli 
individui di tirar fuori la parte 
pacifica e produttiva della propria 
personalità, rinunciando alla parte 
asociale che si manifesta nella paura 
quasi-paranoica dell’altro percepito a 
priori – in mancanza di un ordine 
garantito, di un Patto largamente con-
diviso – come un probabile nemico. 
Se c’è completa sfiducia negli altri, 
non è detto che ci sia la “guerra 
universale” hobbesiana, ma comu-
nque non c’è Community e non si 
avvia perciò il percorso virtuoso e 
razionale che conduce al Patto. 

Il consenso interviene a più livelli, 
nel discorso lockeano. Vi è certa-
mente consenso nel momento in cui 
viene stipulato, fra soggetti razionali 
liberi ed eguali, il Patto che crea la 
Community; ma esso si manifesta 
anche nelle deliberazioni nelle quali 
il corpo politico, il popolo, esprime la 
propria volontà: ciò che decide la 
maggioranza è a tutti gli effetti il 
consenso del popolo. 

Si tratta sempre però di un con-
senso convenzionale, espresso in 
maniera esplicita, nella cornice della 
fictio contrattuale, e dunque ha la 
forma ideale del consenso razionale. 
Qui vediamo all’opera individui 
razionali che freddamente valutano il 
proprio interesse (e non vi sono 
margini di errore né interferenze 
esterne o “rumori di fondo” nel loro 
calcolo) e agiscono di conseguenza, 
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con una perfetta connessione fra 
intenzioni e risultati, fra scelte e scopi 
(chiari e ben determinati). Non vi è 
traccia di umori plebiscitari o di 
sentimenti di appartenenza, nella 
teoria lockeana; essa costituisce 
un’ottima matrice per la costruzione 
delle successive teorie della scelta 
razionale. 

D’altronde tutte le tesi con-
trattualistiche, e specialmente quelle 
classiche, si fondano su un pre-
supposto che sembra un assioma 
incontrovertibile ma si rivela in 
definitiva abbastanza fragile, e che si 
può riassumere in questi termini: 
l’origine di un fenomeno è anche la 
spiegazione delle sue finalità, o 
almeno le racchiude in sé. Il termine 
“origine”, però, si presta a frainten-
dimenti: non è in questione una pura 
ricostruzione storica, che si limiti a 
descrivere il succedersi di eventi che 
ha portato alla nascita della politica. 
Né Hobbes né Locke né Rousseau 
(per fermarci solo a questi tre illustri 
esempi), infatti, si sono preoccupati 
di compiere un’indagine storica 
accurata circa la nascita degli Stati22 
(o meglio, dei primi sistemi politici 
meritevoli di tale nome), e hanno 
piuttosto ricavato l’origine ipotetica o 
simbolica dell’obbligazione politica 
dal ruolo che essa sembrava svolgere 
nel loro tempo. Si sono messi 
idealmente nei panni delle prime 
comunità umane e hanno elaborato le 
loro teorie partendo dall’idea che la 
natura dell’obbligazione politica si 
può spiegare ricostruendo con 
precisione i processi logici (non gli 
eventi storici nella loro successione 

fattuale) che hanno portato alla sua 
comparsa sulla scena della storia. 
L’obbligazione politica rispondeva a 
un bisogno delle collettività, e i 
contrattualisti hanno cercato di spie-
gare quale fosse questo bisogno e, di 
conseguenza, quale fosse la maniera 
più adeguata per soddisfarlo. 

In sostanza, il loro scopo non era 
quello di “ricostruire i fatti” per me-
glio conoscere la storia politica della 
remota antichità delle civiltà umane, 
bensì quello di parlare ai propri 
contemporanei intorno alle questioni 
politiche del loro tempo. Dietro la 
facciata della presunta “vera origine” 
dell’obbligazione politica essi cerca-
vano di sostenere la necessità di una 
nuova (e più autentica) origine della 
“politica dei moderni”. Ciò li ha por-
tati, tuttavia, a dare un risalto parti-
colare al nesso di stampo contrattuale 
fra consenso e volontà (come atto 
razionale e libero), quindi all’idea di 
una costruzione puramente razionale 
della politica e delle sue dinamiche 
specifiche. 

Oggi siamo coscienti di questa 
strategia dei “classici politici” della 
modernità, ma ciononostante il nesso 
da loro istituito fra consenso e 
ragione (come strumento privilegiato 
della libertà dei singoli) ha tuttora un 
forte influsso sul nostro modo di 
pensare la politica. 

 
 
Il consenso in questione nelle 
teorie contemporanee 
 
Bisogna sottolineare come il 

concetto di consenso in politica non 
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sia identificabile soltanto con il 
consenso verso l’ordine politico in 
quanto tale, verso i princìpi costi-
tuzionali o verso l’assetto istitu-
zionale di una collettività; oltre a 
questi che potremmo definire àmbiti 
del consenso sistemico, vi sono 
ulteriori significati – politicamente 
anch’essi rilevanti – del termine. 

Come dichiara un politologo sta-
tunitense: “Consensus is the product 
of adjustment among conflicting 
values within a society”23. E Horace 
Kallen, nella voce “Consensus” della 
Encyclopedia of the Social Sciences, 
afferma: “Every consensus is a won 
agreement; to realize it as such 
requires a background of awareness 
of disagreements from which the har-
mony has emerged. This has a very 
different quality from the agreements 
set up by conformity or coercion. The 
latter presuppose a relatively weak 
and plastic minority and a relatively 
powerful and rigid majority. 
Agreement by conformity comes 
about as the voluntary adjustment to 
a social environment over which the 
conformer has no control. Coerced 
agreements, per contra, are involun-
tary”24. 

Ci si riferisce dunque qui al con-
senso fra i cittadini (all’interno della 
dialettica fra gruppi maggioritari e 
minoritari), che non sorge spon-
taneamente, ma che la politica, con la 
propria azione, può realizzare. È un 
consenso che presuppone il valore 
del dissenso e della pluralità di idee e 
visioni del mondo. 

Negli Stati Uniti – rileva Thomas 
Payne – i partiti politici da tempo 

svolgono un’azione preziosa di man-
tenimento di un clima di consenso 
nel (e verso il) sistema politico, e 
operano su diversi piani (nel sele-
zionare senza pregiudizi la classe 
dirigente, nel rivolgersi a ogni settore 
della società, nell’impostare le loro 
politiche) in modo da evitare “divi-
sioni e spargimento di sangue”25. 

L’uso di tale espressione (blood-
shed) non è casuale: i partiti ame-
ricani “non hanno sempre operato 
come forze unificatrici contribuendo 
al consenso e alla riduzione del 
conflitto nella società. Quando hanno 
sostituito la “politica dottrinaria” 
(doctrinaire politics) alla “politica 
del consenso” (consensus politics), i 
risultati sono stati ripugnanti per tutti. 
Non si può trovare immagine che 
illustri il collasso del consenso e le 
sue disastrose conseguenze meglio 
della Guerra Civile Americana”26. 

Ciò spiega perché la cultura 
politica americana rifugge dall’atteg-
giamento “dottrinario”, che si distin-
gue per la sua tendenza a imporre 
disegni teorici astratti alla politica 
senza tenere in alcuna considerazione 
la complessità delle situazioni reali. 
L’esperienza del dramma della 
Guerra civile sembra aver immu-
nizzato la società americana dal 
pericolo di cedere al richiamo di 
politiche “divisive”27, che facciano 
appello ai contrapposti interessi e 
visioni del mondo presenti nella 
società per spingerli al conflitto senza 
mediazioni né compromessi. C’è un 
“prezzo da pagare” per conservare il 
bene dell’unione (politica e sociale), 
e consiste nel “process of accommo-
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dation, compromise, and consensus 
within the party system.”28 

Il consenso quindi, inteso in 
questa accezione, non nasce di per sé, 
da una ipotetica “volontà dei citta-
dini”, o del popolo, o dell’opinione 
pubblica, ma è il risultato di un 
processo, la cui attivazione è affidata 
principalmente ai partiti politici. 
Questi ultimi, e i decision makers che 
scaturiscono dalle loro fila, svolgono 
un lavoro importante sul piano 
pratico, perché dànno luogo ad una 
possibilità che altrimenti non si 
darebbe; il compromesso, per quanto 
costituisca quasi sempre per tutte le 
parti in gioco una “seconda scelta” o 
addirittura un ripiego (e non esaltato 
mai apertamente come mèta ideale 
della politica, della partecipazione, 
ecc.), è frutto del lavoro svolto da 
partiti e decision makers che, prima 
di essere attori della decisione so-
vrana, sono mediatori – dunque pro-
pongono in vista di una mediazione e 
decidono poi sulla base del consenso 
che sono riusciti a ottenere dalle 
diverse forze attive nella società 
(gruppi, movimenti, lobbies, cate-
gorie sociali, ecc.). 

Il processo tipico della “politica 
del consenso” (il lavoro mediante il 
quale tale consenso si ottiene e si 
mantiene) svela d’altra parte quanto 
la regola della maggioranza (majority 
rule) sia certo una convenzione di 
cruciale importanza per assumere in 
maniera non autoritaria decisioni in 
situazioni che vedano contrapposte 
diverse opzioni, ma non corrisponda 
in genere a reali rapporti di forza 
nitidamente presenti nella società 

prima che sia attivato il processo in 
esame: “[...] we have found from 
years of public opinion polling and 
from countless studies of interest 
groups that majority groups or pu-
blics simply do not exist. Disagre-
ement over policy questions is 
disagreement among minorities. 
Thus, adjustment and accommo-
dation among groups grows out of 
the need to find majority support for 
policy decisions.”29 

In altri termini, è il processo tipico 
della “politica del consenso” a creare 
le condizioni che determinano il 
formarsi di una maggioranza, dunque 
di un “consenso trasversale” (rispetto 
ai vari gruppi minoritari in gioco) che 
prima del processo medesimo non 
esisteva e in sua assenza non sarebbe 
stato neppure concepibile. I conflitti 
non potrebbero essere risolti in via 
convenzionale, dunque pacifica 
(mediante il ricorso alla regola della 
maggioranza), in assenza del lavoro 
politico che porta al coagularsi del 
consenso, giacché la regola risolutiva 
(quella della maggioranza, appunto) 
potrebbe con tutta probabilità essere 
inapplicabile e risultare non-
dirimente. 

Inoltre l’efficacia e l’indispen-
sabilità del ruolo di mediazione/ 
compromesso/ricomposizione svolto 
dai partiti politici e dai decision 
makers dimostra come le scelte poli-
tiche non si possano compiere sulla 
base di “valori” astratti, dal momento 
che questi ultimi non si prestano ad 
alcun compromesso e ad alcuna 
“ricomposizione”, e possono soltanto 
confrontarsi nella forma del conflitto 
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senza quartiere e senza tregua, che 
facilmente può portare a sovrapporre 
sino a far coincidere, con tragiche 
conseguenze, l’obiettivo di scon-
figgere il “valore” o il principio dog-
matico ritenuti ingiusti con l’obietti-
vo di annientare fisicamente i soste-
nitori di quel valore o di quel prin-
cipio dogmatico (in nome dei propri). 

Scrive Thomas Payne: “La poli-
tica pubblica non scaturisce quindi 
dal sostegno dato ad un sano prin-
cipio o ad un dogma, ma dalla 
riconciliazione di interessi di gruppo 
fra loro in conflitto. Viene raggiunta 
una tregua, un equilibrio nel quale gli 
interessi colpiti possono sopravvivere 
e continuare a prosperare. La supe-
riorità della politica del consenso 
rispetto alla politica dottrinaria deriva 
dal fatto che essa si fonda sulla realtà 
della situazione. E il consenso che 
emerge da tale contrattazione e da 
tale compromesso, benché sgrade-
vole per i puristi dediti a una nobile 
causa, è infinitamente preferibile alle 
alternative disponibili che la storia 
registra – anarchia e caos, conflitto 
selvaggio e distruzione, o dittatura 
totalitaria.”30 

Posto che bisogna distinguere – 
specialmente quando ci si riferisce a 
regimi non democratici – il concetto 
di consenso da quello di obbe-
dienza31, anche in regimi autocratici, 
in realtà, i detentori del potere 
cercano attivamente di costruire 
consenso attorno al regime e alle sue 
politiche32. Qui la tattica del divide et 
impera sembra essere particolar-
mente efficace33: se ad es. un governo 
autoritario/totalitario decreta un seve-

ro divieto di sciopero, viene incontro 
– sia pure sotto il pretesto di garantire 
genericamente l’ordine – ai desi-
derata di una notevole parte di datori 
di lavoro, e potrà presumibilmente 
contare, da quel momento in poi, sul 
loro consenso. E così, regimi (solita-
mente teocratici o tradizionalisti) che 
pongono in essere una legislazione 
che sistematicamente discrimina le 
donne in vari àmbiti della vita 
familiare, sociale, ecc., puntano al 
consenso dei cittadini maschi, con 
l’implicita postilla: “Senza di noi non 
avreste gli stessi privilegi. Pensateci 
bene”. Ma gli esempi possono essere 
numerosi. 

Le divisioni e le rivalità sociali 
rappresentano – a seconda dei casi – 
un problema o una risorsa per i 
regimi autoritari, ma più di frequente 
la seconda cosa: infatti essi possono 
utilizzare le divisioni e le fratture 
sociali per indirizzare le tensioni 
verso un gruppo o un soggetto so-
ciale individuato opportunamente (e 
opportunisticamente) come “nemico 
pubblico” e quindi responsabile au-
tentico delle disfunzioni e degli 
squilibri del sistema politico e sociale 
– e più in generale di ogni sua imper-
fezione, e dunque di ogni minima 
discrepanza fra la realtà e le narra-
zioni della propaganda di regime. I 
regimi autoritari sviluppano una vera 
e propria “scienza” della selezione 
del “nemico” più adatto a rappre-
sentare il “colpevole sociale e poli-
tico” a cui addossare il male, ogni 
volta che esso si presenta, sotto 
qualsiasi forma (crisi economica, 
disoccupazione, inflazione, corru-
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zione di esponenti del potere pubbli-
co, abusi commessi dalle autorità, 
errori giudiziari, ecc.). In un certo 
senso, nella politica dei regimi 
autoritari e totalitari si manifesta il 
principio enunciato da Carl Schmitt: 
compito della politica è la distinzione 
fra amico e nemico; tale principio 
tuttavia viene per così dire portato 
alle sue estreme conseguenze (ovvero 
sino al suo “punto di falsificazione”, 
oltre il quale non v’è più politica ma 
arbitrio puro), trasformandosi in un 
mero strumento che l’élite al potere 
usa per mantenere il proprio ruolo, 
senza preoccuparsi di distinguere le 
minacce reali allo Stato e all’ordine 
pubblico da quelle inventate di sana 
pianta, e anzi confondendo accurata-
mente le une con le altre (le mezze 
verità sono di solito più facilmente 
difendibili, e più insidiose, delle 
menzogne integrali). 

La peculiare “ricerca del con-
senso” tipica dei regimi autocratici si 
intreccia quindi paradossalmente con 
la coltivazione meticolosa dei con-
flitti latenti. I dissensi e i dissidi 
spontanei e incontrollabili presenti 
inevitabilmente in una società ven-
gono addomesticati, resi controllabili 
e “canalizzabili”, o almeno questo è 
il tentativo che i regimi non demo-
cratici in genere fanno – maggiore è 
il grado di successo di questa stra-
tegia e più stabile è la loro presa sul 
potere. 

C’è chi comunque, studiando la 
democrazia (in particolare quella 
statunitense), mette in dubbio il ruolo 
che in essa rivestirebbe il consenso: a 
detta di Carl J. Friedrich, ad esempio, 

non è il consenso sui “fundamentals” 
a caratterizzare la democrazia e a 
garantirne la stabilità e l’attività po-
litica34; è piuttosto l’esistenza al suo 
interno di un “concorde dissenso” a 
spiegare il suo peculiare funziona-
mento. 

In altre parole, la democrazia 
dimostra di essere l’unico ordina-
mento politico in grado di perdurare e 
mantenere la propria stabilità pur 
senza porre come proprio fonda-
mento alcun tipo di accordo o con-
senso intorno a quelli che per 
Friedrich sono i principali cleavages 
di una società, ovvero quello reli-
gioso, quello nazional-culturale e 
quello socio-economico. 

A suo giudizio, “ciò che tiene 
insieme un popolo libero non è 
l’accordo sui fondamenti, ma un 
comune modo di agire nonostante il 
disaccordo sui fondamenti”35. 

La democrazia appare insomma 
una specie di caos organizzato, o di 
miracolo realizzato pur senza l’inter-
vento di alcun ente sovrannaturale – 
un miracolo interamente umano e 
politico, dunque. 

L’ordine politico qui non si 
costituisce con un atto intenzionale, 
ovvero ricomponendo i contrasti 
presenti nella società riguardo ai 
valori morali, ai gusti personali, alle 
priorità e alle scelte di vita, alle opi-
nioni politiche, ecc.; la democrazia 
funziona lasciando esistere intatti 
questi contrasti, queste differenze 
(giacché ritiene gli uni e le altre 
inevitabili e al tempo stesso vitali), e 
mostrando che l’unico accordo 
collettivo che veramente conti è 
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quello che si stabilisce di volta in 
volta nell’affrontare singole deci-
sioni, singole issues. Il successo 
pratico, che la democrazia ottiene in 
questa sua attività di scioglimento dei 
nodi attraverso la cooperazione 
fattuale di soggetti fra loro non simili 
e (al di fuori del perimetro della 
singola decisione) non necessaria-
mente concordi, decreta il suo 
“vantaggio competitivo” rispetto ad 
ogni altro regime politico. Non le è 
richiesto (a differenza di quanto 
avviene ad altri regimi) lo sforzo 
supplementare consistente nella ri-
cerca di un “consenso diffuso preli-
minare” fra i cittadini per poter agire 
con efficacia. 

La democrazia, secondo questa 
lettura, non ha bisogno neppure di 
ipotizzare un consenso preventivo 
formale intorno alle “regole del 
gioco” (e con ciò liquida alla radice il 
problema della propria legittimazione 
“originaria”): l’accettazione dello 
stato di cose prende il posto dell’ 
accettazione del “patto”, nel senso 
che può fare letteralmente a meno di 
quest’ultimo, e avviene tacitamente, 
venendo poi rinnovata nei fatti ogni 
volta che si manifesta la coope-
razione pratica necessaria a prendere 
decisioni collettivamente vincolanti 
(e una forma di cooperazione è anche 
la partecipazione ai dibattiti dell’ 
opinione pubblica) – e, con essa, 
l’adesione di fatto alle decisioni 
assunte dalle autorità. 

La democrazia è quindi so-
prattutto un territorio garantito di 
dissenso (non di consenso), e come 
tale lo percepiscono i suoi cittadini. 

In democrazia non è richiesto alcun 
accordo fra i cittadini su princìpi 
fondamentali (di natura etica, reli-
giosa, politica, ecc.), ma si fa asseg-
namento su un “common behavior”, 
un comportamento (medio) comune 
che – laddove venga pragmatica-
mente individuata in casi specifici la 
necessità di intervenire – garantisce 
la leale cooperazione dei cittadini. 

Ciò implica anche che in demo-
crazia il consenso non viene concesso 
incondizionatamente dai “governa-
ti”36. Il loro intervento e il loro 
criterio di giudizio assumono un 
ruolo centrale in questa ipotesi inter-
pretativa del contenuto dell’“obbli-
gazione politica”. 

Questa considerazione si collega 
peraltro alla riflessione sul nesso fra 
consenso e fiducia (o trust) che taluni 
autori reputano cruciale. A detta di 
alcuni, la fiducia (intesa come dato 
pre-politico, come attitudine sociale e 
culturale) è un presupposto essenziale 
del consenso verso la politica e verso 
le istituzioni; secondo queste tesi, 
nessun ordine politico (tranne proba-
bilmente uno “Stato di polizia”37) può 
reggersi sulla sfiducia e qualora 
questa prevalga all’interno di una 
data società, non esistono le basi 
minime per la democrazia, sicché 
quest’ultima, in una “società della 
sfiducia”, rischia di essere effimera 
per carenza di “consenso attivo” da 
parte della cittadinanza. 

Anche la teoria di C.J. Friedrich, 
benché non fondata essenzialmente 
sul rapporto fra consenso e fiducia, 
presuppone in qualche modo una 
società che abbia risolto a monte, 
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ovvero al di fuori della forma-
lizzazione dell’ordine politico, il 
problema della fiducia, del trust, 
come risorsa irrinunciabile per 
l’esistenza stessa e la qualità dei 
rapporti sociali e interpersonali. In 
altri termini, le teorie che enfatizzano 
il ruolo della fiducia e perciò della 
civic culture ritengono che l’ordine 
politico non sia la premessa, ovvero 
la “causa prima”, dell’assetto dei 
rapporti sociali, del set cultural-valo-
riale esistente in una società, ecc., ma 
sia invece una conseguenza della 
cultura diffusa o prevalente all’in-
terno della società38. Le condizioni 
entro le quali i decisori politici 
debbono muoversi per acquisire o 
mantenere consenso sono dunque già 
date, il sistema politico le riceve già 
“formate” in un certo senso e, per 
quanto possa agire comunque per 
modificarle in parte, non può mu-
tarne gli elementi essenziali39. 

Altre teorie dànno valore alla 
sfiducia, qualora si tratti di “sfiducia 
mirata”, e la pongono anzi a fonda-
mento dello Stato moderno di diritto. 
Nutrire una sorta di “sfiducia costrut-
tiva” nei confronti delle istituzioni 
politiche non significa, in questo 
quadro, negare consenso al sistema 
politico. Vi è infatti in ogni caso, qui, 
consenso diffuso nei confronti dei 
princìpi costituzionali dello Stato (e 
di fundamentals come la libertà di 
pensiero), ed è proprio la presenza di 
questo consenso ad autorizzare – ed 
anzi a incoraggiare come virtù civile 
– il distrust, che si può tradurre forse 
meglio qui come “diffidenza”40. Il 
livello, il grado e la modalità stessa di 

questa diffidenza sono mutati nel 
tempo, e oggi presentano in larga 
misura i tratti che Rosanvallon raffi-
gura nella sua teoria della 
Controdemocrazia. A suo giudizio, 
“La dissociazione tra legittimità e 
fiducia ha costituito un problema 
centrale nella storia delle demo-
crazie”41; e il problema della sfiducia 
non è stato analizzato con siste-
maticità, ma solo in alcune delle sue 
manifestazioni occasionali. Esiste 
invece, secondo Rosanvallon, un 
vero e proprio “universo della sfi-
ducia”, che rappresenta una dimen-
sione fondamentale della democrazia, 
accanto a quella istituzionale (l’unica 
ad essere stata finora studiata in 
modo approfondito)42. 

Ma esistono due modalità diffe-
renti per dare spazio politico alla 
sfiducia: una è quella liberale, ed è la 
più conosciuta (nonché l’unica ad 
essere stata incorporata da tempo 
nell’architettura costituzionale dello 
“Stato di diritto”)43; essa comunque 
“si inscrive in una prospettiva cauta e 
pessimista della democrazia”44. Il se-
condo modo di intendere e di arti-
colare la sfiducia è invece senz’altro 
democratico, secondo Rosanvallon, e 
“in un’epoca post-totalitaria è quello 
che si manifesta maggiormente”45. 
Esso si organizza in contro-poteri, 
che concorrono a determinare i 
contorni di una vera e propria contro-
democrazia, che “non è il contrario 
della democrazia; è piuttosto la forma 
di democrazia che contrasta l’altra, la 
democrazia dei poteri indiretti 
disseminati nel corpo sociale, la 
democrazia della sfiducia organizzata 
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di fronte alla democrazia della 
legittimità elettorale”46. 

Rosanvallon registra l’emergere 
di un “cittadino negativo”, che “non è 
un cittadino passivo. Proprio espri-
mendo il suo scetticismo e il suo 
smarrimento afferma infatti la sua 
forte presenza nello spazio pubblico”, 
al punto che a suo parere bisogna 
parlare di una sovranità negativa47. 

Essa ha un duplice modo di 
manifestarsi: da un lato, come potere 
di interdizione (rientrante nell’àmbito 
delle forme della “controdemo-
crazia”) e dall’altro come “consenso 
per difetto”48. 

Secondo l’autore francese, questo 
peculiare consenso per difetto può 
avere diverse motivazioni, ma una 
delle più rilevanti politicamente nel 
momento attuale scaturisce da una 
sorta di afasia “epocale” del citta-
dino: “[...] spesso il consenso nega-
tivo deriva dalla difficoltà di 
formulare una critica verso chi ha 
preso una decisione. Così, dei poten-
ziali contestatori si astengono dall’ 
opporsi ai governanti quando avver-
tono di non poter argomentare con 
loro ad armi pari, o quando sentono 
che i loro argomenti rischiano di 
essere percepiti a dir poco come 
troppo semplici dal tribunale dell’ 
opinione pubblica.”49 

L’analisi di Rosanvallon mette in 
luce quindi un tipo di consenso che 
costituisce una forma ulteriore 
rispetto a quelle finora enumerate, e 
soprattutto spiega come talora il con-
senso possa scaturire paradossal-
mente da un’afasia politica, ovvero 
dalla consapevolezza di non avere 

alternative da esprimere; non è un 
consenso che nasce da reale 
convinzione, anzi è contraddetto – 
anche una volta formulato e persino 
formalizzato – dall’insoddisfazione 
del soggetto che lo esprime, il quale 
non si identifica né si riconosce nell’ 
oggetto stesso del proprio consenso. 

Probabilmente indagando più a 
fondo sulla natura e sulle caratte-
ristiche di questo “consenso per 
difetto”, si potrebbero comprendere 
meglio le dinamiche vischiose del 
consenso nei regimi non democratici. 

In questo caso la diffidenza 
paralizza l’azione, non è motore 
attivo di espressione (della critica o 
del dissenso, ad es.), di intervento o 
di cambiamento; si subisce una 
situazione che non si è in grado di 
fronteggiare, perché fondamen-
talmente si diffida non tanto dei 
decision makers, delle autorità e del 
sistema politico, quanto dei propri 
mezzi e delle proprie possibilità. O, 
in taluni casi, si decide sempli-
cemente di cedere alla convenzionale 
“forza sovrana” dello Stato, davanti 
alla quale – si potrebbe dire – “non è 
disdicevole capitolare”. Qui, davanti 
all’incapacità di scegliere e alla 
difficoltà “amletica” di comprendere 
(i complessi dati della realtà, i rischi 
collaterali connessi alle varie opzioni, 
ecc.) che si manifesta nei singoli o 
nei gruppi di cittadini, questi ultimi 
decidono di scaricare interamente 
l’onere dell’azione – e specialmente 
dei suoi rischi – ancora una volta sul 
“Leviatano”, i cui doveri di prote-
zione emergono apparentemente in-
tatti in situazioni come questa. 
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Tuttavia il credito concesso al 
Leviatano medesimo non deriva dalla 
fiducia – come si è detto – e pertanto 
non comporta – contrariamente agli 
assiomi hobbesiani – il silenzio 
perenne e definitivo del “suddito”. 

Il “consenso per difetto” non va 
confuso con l’acquiescenza, perché 
non è un puro cedere alle ragioni del 
più forte, e neppure un “lasciar fare” 
indifferente, bensì il plateale gesto di 
chi si fa da parte, non per scomparire 
dalla scena, ma per restare in un 
angolo, nell’ombra, pronto a balzare 
di nuovo al centro dell’azione al 
primo manifestarsi di una debolezza 
da parte del soggetto deputato ad 
agire. La “capitolazione” alle ragioni 
dell’autorità, quando ci si trova di 
fronte a questo tipo di consenso, è 
sempre e soltanto una ritirata strate-
gica, che prelude a una riorganizza-
zione del proprio spazio di intervento. 

La crisi che il consenso per difetto 
rivela, però, può anche divenire man 
mano più profonda – il che è del resto 
implicito nella riflessione dello stesso 
Rosanvallon. Se ciò avviene, la diffi-
denza, per così dire, si fa radicale, 
sino a erodere – al limite – le stesse 
basi della legittimità democratica. 
Laddove lo stato di afasia politica del 
cittadino insoddisfatto sembra farsi 
insormontabile, il consenso per 
difetto si converte in autentica aliena-
zione; e i segni di questa mutazione 
non sono sempre immediatamente 
percepibili. 

In sostanza, comunque, la lezione 
che si può trarre dalle teorie che 
riflettono sul rapporto fra consenso e 
distrust – tanto quelle liberali classi-

che quanto quella di Rosanvallon – è 
che ci si può affidare alla politica se 
si hanno ben presenti i pericoli che il 
potere comporta, e dunque se la si 
riduce ad una funzione sociale che 
deve essere contenuta entro precisi 
argini affinché non metta in pericolo 
lo stesso ordine che avrebbe il 
compito di garantire. Questo tipo di 
distrust/diffidenza richiede al citta-
dino di mantenere una distanza “di 
sicurezza” rispetto alla politica; 
questa distanza non implica soltanto 
una riconsiderazione critica del 
tradizionale valore della parteci-
pazione50, ma anche la rinuncia ad 
ogni residua tentazione di mantenere 
in vita (o riproporre) una relazione tra 
governanti e governati che si ispiri al 
modello del patronage. 

In realtà, nonostante l’attualità 
dell’analisi di Rosanvallon, la teoria 
della consensus politics come più 
genuina sostanza della democrazia ha 
tuttora importanti sostenitori: fra 
questi spicca, per la qualità della 
ricerca e delle argomentazioni, Arend 
Lijphart. Egli, com’è noto, pone a 
confronto (e in contrapposizione) due 
modelli di democrazia, che definisce 
rispettivamente modello Westminster 
(o maggioritario) e modello con-
sensuale. Essi rappresentano due 
modi diversi di rispondere a un 
quesito fondamentale: come attuare 
nella maniera migliore possibile il 
mandato democratico, ovvero il 
“governo del popolo per il popolo” e 
come regolarsi rispetto alla diver-
genze che inevitabilmente emergono 
in seno al popolo “reale”?51 Il 
modello Westminster, di ascendenza 
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fondamentalmente “lockeana”, ritie-
ne che la soluzione ideale consista 
nell’attribuire alla maggioranza il 
potere di rappresentare in maniera 
certa e inequivocabile il “governo del 
popolo per il popolo”; è un modello 
che punta alla chiarezza della suddi-
visione dei ruoli (tra maggioranza e 
opposizione), alla semplificazione 
delle procedure decisionali e alla 
concentrazione del potere. Il modello 
consensuale, invece, si basa sull’idea 
che, per rispettare il mandato sinte-
tizzato nel suddetto quesito, il potere 
debba essere attribuito a “quanta più 
gente possibile”; tale modello non 
rifiuta la regola della maggioranza, 
ma ne ridimensiona la portata, giacché 
essa viene intesa “soltanto come un 
requisito minimo”. Suo obiettivo 
insomma è quello di “massimizzare le 
dimensioni della maggioranza”52, non 
accontentandosi della maggioranza 
“sufficiente” a prevalere sulle mino-
ranze, o – in altri termini – quello di 
allargare i confini del consenso sino 
agli estremi limiti del possibile. 

Non si tratta soltanto di una 
differenza nelle dimensioni della 
maggioranza (o di una diversa soglia 
di accettabilità della medesima), come 
una lettura affrettata delle conside-
razioni introduttive di Lijphart tende-
rebbe a suggerire, ma di un diverso 
modo di intendere il rapporto fra 
decisione e consenso: il modello 
consensuale infatti presuppone anche 
un modello peculiare di esercizio del 
potere, che deve essere diviso, 
disperso e limitato “in una varietà di 
modalità”. In definitiva, “il modello 
maggioritario è esclusivo, competitivo 
e avversariale, mentre quello consen-

suale è caratterizzato da inclusività, 
negoziazione e compromesso”53. 

Lijphart sostiene la validità (e la 
preferibilità) del secondo modello, in 
antitesi a una tradizione anglosassone 
e lockeana che predilige il modello 
maggioritario, ma è prudente nella 
sua analisi, e ammette che in alcune 
società possa essere ritenuto prefe-
ribile – o almeno ammissibile senza 
grandi inconvenienti – il modello 
Westminster. D’altro canto però, egli 
sostiene, vi sono società nelle quali 
soltanto il modello consensuale può 
ritenersi adeguato: “Specialmente 
nelle società pluralistiche, divise in 
modo netto da fratture di carattere 
religioso, culturale, etnico o razziale, 
che determinano sottogruppi pratica-
mente separati, organizzati attraverso 
partiti, gruppi di interesse e mezzi di 
comunicazione, manca la flessibilità 
necessaria per la democrazia mag-
gioritaria”54. 

In tali casi – afferma nettamente 
Lijphart – un sistema politico im-
prontato al modello maggioritario è 
in primo luogo pericoloso ma anche, 
in effetti, non democratico55. L’esclu-
sione delle minoranze risulterà qui un 
arbitrio (il governo “esclusivo” della 
maggioranza equivarrà – nel sentire 
comune – alla dittatura della maggio-
ranza56) e potrà portare a una dele-
gittimazione del regime per carenza 
di consenso. 

Il modello maggioritario, in 
sostanza, è incompatibile con società 
divise, nelle quali la democrazia è 
possibile soltanto nella forma di 
“democrazia consensuale”: “Ciò di 
cui ha bisogno questo tipo di società 
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è un regime democratico che ponga 
l’accento sul consenso più che 
sull’opposizione, che includa più di 
escludere e che tenti di allargare al 
massimo le dimensioni della maggio-
ranza di governo, anziché acconten-
tarsi di una maggioranza risicata”57. 

Lijphart svolge un’analisi abbastan-
za dettagliata e accurata di dati relativi 
alle performance di alcune demo-
crazie e arriva a concludere che le 
democrazie che più si avvicinano al 
“modello consensuale” appaiono o-
rientate a una gestione della cosa 
pubblica “più mite e serena”. E la 
“mitezza” e la “serenità”, assunte espli-
citamente come valori positivi, deri-
vanti nello specifico da “un forte 
orientamento comunitario e una 
coscienza sociale”58, vengono colle-
gate a un insieme di caratteristiche 
tipiche delle “democrazie consen-
suali”: “esse sono più adatte a mettere 
in funzione i moderni sistemi di 
welfare, hanno un miglior rendimento 
per ciò che concerne la protezione 
dell’ambiente, determinano la carce-
razione di un minor numero di per-
sone, e usano in misura inferiore la 
pena di morte. Infine, le democrazie 
consensuali che fanno parte del mondo 
tecnologicamente avanzato sono più 
generose per quanto riguarda l’aiuto ai 
paesi in via di sviluppo”59. 

Bisogna comunque sottolineare 
come – in base alla stessa analisi che 
Lijphart compie – le democrazie “mag-
gioritarie”, benché presentate come un 
modello alternativo rispetto alle 
democrazie “consensuali”, non siano 
affatto democrazie “senza consenso”; e 
tantomeno possono essere ritenute 

democrazie illegittime o inappropriate 
(non sono in ogni caso prive dei 
requisiti “minimi” previsti dalla forma 
di Stato contemporaneo rispondente al 
nome di “Stato di diritto”). 

Quindi il “consenso” che le 
democrazie “consensuali” mirano a 
raggiungere nelle loro procedure 
decisionali non coincide col consenso 
di fondo sulle “regole del gioco”, o 
sui fundamentals, che è invece pre-
sente anche nel modello Westminster 
di democrazia. Tuttavia in alcuni 
(non secondari) casi, ossia nelle 
società divise di cui parla Lijphart, 
non vi può essere consenso sui 
fundamentals (o perlomeno esso si 
affievolisce a lungo andare) se le 
istituzioni, nelle procedure di scelta e 
decisione, non puntano al consenso 
“inclusivo” o “rinforzato” tipico del 
modello consensuale di democrazia. 

Da tali considerazioni si ricava 
che il consenso di fondo in assenza 
del quale una democrazia (di qualun-
que specie) non può reggersi o durare 
non si può ritenere acquisito una 
volta per tutte (la sua mera presenza, 
registrabile in ipotesi in un dato mo-
mento, non comporta di per sé la sua 
capacità di conservarsi indefinita-
mente). Per conservare intatto il 
“patrimonio” costituito dal consenso 
verso le istituzioni democratiche (che 
potremmo definire consenso pri-
mario), il modello “consensuale” 
adotta procedure decisionali impron-
tate alla “serenità” e alla “mitezza” 
(ovvero all’inclusione, alla negozia-
zione, al dialogo) descritte da 
Lijphart, ovvero esibisce la ricerca 
stessa di consenso intorno alle scelte 
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politiche (o consenso secondario) 
come un valore in sé.  

Il consenso “secondario” ha tra 
l’altro (anche se non necessariamente 
soltanto) come fine, in un simile 
contesto, l’ottenimento del consenso 
“primario” che permette all’ordina-
mento democratico di perpetuarsi; e 
d’altro canto – dal punto di vista dei 
“governati” – il consenso “secon-
dario” inteso come consenso “plurale” 
e “partecipato” da raggiungere sulle 
singole issues in campo è la conditio 
sine qua non affinché venga dato il 
consenso “primario” verso la demo-
crazia in sé. 

Se ciò è vero, siamo in presenza 
di un consenso politico “primario” 
condizionato, che contraddice gli 
assunti hobbesiani, per i quali il 
consenso che è alla base del “patto” 
politico (dunque il consenso “prima-
rio”, che riguarda i fondamenti stessi 
dell’ordine politico) è per definizione 
incondizionato. La condizione alla 
quale è subordinato il consenso “pri-
mario” è però individuabile soltanto a 
posteriori; essa emerge infatti in tutta 
chiarezza solo all’interno del processo 
decisionale e grazie alla forma che 
questo assume. 

La ricerca attiva di consenso (il 
più ampio possibile) nei (e intorno ai) 
processi decisionali caratterizza il 
modello democratico prediletto da 
Lijphart. Presupposto di questo 
modello “consensuale”, è l’idea che il 
conflitto non solo si debba evitare, 
ma soprattutto che sia sempre evita-
bile, perlomeno in astratto (parti-
colari situazioni contingenti possono 
in effetti impedire il raggiungimento 
del consenso ottimale, ma si tratta di 

meri “accidenti” che non mutano la 
sostanza della tesi). 

Il consenso come risorsa essen-
ziale, del quale parla Lijphart, è 
ottenuto all’interno del circuito de-
mocratico che s’instaura fra istitu-
zioni, opinione pubblica e organismi 
rappresentativi della società civile, 
grazie a pratiche virtuose favorite 
dagli stessi decision makers; vi sono 
tuttavia anche altri modelli di 
“democrazia consensuale” (anche se 
non denominati espressamente così), 
per alcuni versi più esigenti sotto il 
profilo teorico del modello di 
Lijphart (ma anche più problematici), 
nei quali assume un ruolo centrale lo 
scambio di argomentazioni fra citta-
dini/interlocutori razionali, o la no-
zione rawlsiana di ragione pubblica 
(e dunque in sostanza il concetto di 
consenso razionale), che per ragioni 
di spazio non esamineremo qui da 
vicino. 

A tutte queste concezioni ricon-
ducibili all’ideale di una “democrazia 
consensuale”, comunque, si oppone 
la teoria della democrazia agonistica, 
proposta in primo luogo da Chantal 
Mouffe. Tale teoria parte da pre-
supposti del tutto in antitesi rispetto a 
quelli di Lijphart e delle teorie 
“consensuali” in genere: il consenso 
(perlomeno quello che qui abbiamo 
definito come “secondario”) non è un 
bene fondamentale per la democra-
zia, non deve essere quindi raggiunto 
ad ogni costo; inoltre il conflitto non 
è evitabile, anzi è connaturato alla 
democrazia. 

Secondo Ch. Mouffe, il libera-
lismo, e l’idea di democrazia ad esso 
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propria, ammettono l’esistenza e il 
valore del pluralismo, ma ne 
fraintendono il senso e la natura: 
ritengono infatti che la divergenza fra 
le idee, gli interessi e le concezioni 
del mondo, che il pluralismo com-
porta, sia un mero accidente, sotto la 
cui apparenza si nasconde “un tutto 
armonioso e non-conflittuale”60, e 
che dunque essa possa essere ricom-
posta in qualche modo, con qualche 
meccanismo virtuoso. 

Ciò che l’idea liberale di demo-
crazia si rifiuta di comprendere è che 
il pluralismo è in sé conflitto, 
essendo la manifestazione della sua 
costante presenza in seno alla società 
e ai rapporti che da essa scaturiscono: 
non tutti i differenti punti di vista che 
le società pluralistiche esibiscono 
possono trovare un punto di conci-
liazione, rigenerando l’armonia 
ideale che le teorie “consensuali” 
postulano come necessaria61. 

In definitiva, per Chantal Mouffe, 
la politica, con la sua necessità di 
creare un ordine, deve incessan-
temente confrontarsi con il politico 
(concetto apertamente mutuato da 
Schmitt), “legato alla dimensione di 
antagonismo che esiste nei rapporti 
umani”62; di conseguenza la politica 
non può svolgere effettivamente il 
proprio compito, se si sottrae al 
confronto con la realtà del politico, 
ovvero con la sua natura “agonistica”. 

L’identità collettiva, presupposto 
di qualsiasi azione politica, consiste 
essenzialmente nel costruire un 
“noi”; ma, come fa notare la pen-
satrice francese, “pour constituer un 
nous, il faut le distinguer d’un eux”, 
giacché quel “nous”, quel “noi”, si 

costituisce necessariamente in una 
situazione di diversità e di conflitto63. 

La politica democratica non può 
dunque avere per obiettivo “un con-
sensus sans exclusion”, ma deve 
invece individuare un modo per far 
convivere la discriminazione fra 
“noi” e “loro” con il pluralismo64, 
ovvero per dare una forma al 
conflitto, che lo renda compatibile 
con la persistenza del “confronto 
plurale” (e non ne cancelli l’ulteriore 
possibilità, sancendo in modo 
definitivo e decisivo la presenza di 
vincitori e sconfitti, con la quale il 
conflitto verrebbe concluso e il suo 
risultato cristallizzato e tesaurizzato). 

Ch. Mouffe in sostanza, nel porre 
le basi di ciò che definisce “plura-
lismo agonistico”65, ribadisce la ne-
cessità di tenere distinti un consenso 
di tipo “primario” (per richiamare la 
terminologia usata in questo saggio), 
riguardante tanto i “valori etico-
politici” che rappresentano i princìpi 
di legittimità della democrazia quanto 
le istituzioni in cui essi si inscri-
vono66, consenso che non può man-
care senza che venga a mancare la 
stessa democrazia, da un consenso 
“secondario” che invece non solo è 
inessenziale, ma è soprattutto incom-
patibile con il pluralismo che caratte-
rizza la democrazia. 

Se la stessa comunità politica 
rappresenta fondamentalmente un 
nous, un “noi”, l’oppositore che si 
colloca entro la cornice della comu-
nità stessa e al pari di noi ne rico-
nosce la legittimità, lungi dall’essere 
un nemico, sarà in effetti piuttosto un 
avversario67; nemico sarà invece 
colui che rifiuta i princìpi stessi della 
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democrazia pluralista. Da questa 
distinzione deriva la necessità di non 
confondere il concetto di antago-
nismo (che si inscrive nella dimen-
sione dell’antitesi amico/nemico) con 
quello di agonismo (che rimanda al 
rapporto fra “avversari”)68. 

Tuttavia, dal momento che 
qualsiasi ordine politico si costituisce 
in assenza di un fondamento ultimo, 
l’azione essenziale del politico, 
ovvero la dimensione dell’antago-
nismo, non è mai del tutto elimi-
nabile dall’orizzonte della politica, 
neppure entro una cornice forma-
lizzata e apparentemente retta dal mu-
tuo riconoscimento fra “avversari”. 

Infatti, un ordine privo di 
fondamenti ultimi, dunque edificato a 
partire dal vuoto, non può che 
reggersi su pratiche egemoniche, che 
occultano quel vuoto, agendo come 
se un fondamento vi fosse e fosse 
conoscibile ed esprimibile attraverso 
esse, e dunque come se l’ordine di 
volta in volta esistente rispondesse a 
un dato naturale, e come se esso fosse 
in definitiva l’unico ordine naturale 
possibile. Commenta Ch. Mouffe: 
“Tale prospettiva rivela che ogni 
ordine deriva dall’articolazione tem-
poranea e precaria di pratiche 
contingenti. Le cose sarebbero potute 
essere sempre differenti e ogni ordine 
è instaurato attraverso l’esclusione di 
altre possibilità”69. 

Ogni ordine che si dà in un dato 
momento storico in un determinato 
Paese (o in una determinata parte del 
mondo) appare “naturale” (e con esso 
appare naturale il “senso comune” 
che lo accompagna e lo sostiene) solo 

in virtù di “pratiche egemoniche 
sedimentate”70.  

Dietro la “lotta agonistica” che 
vediamo realizzarsi sulla scena della 
politica, si nasconde di fatto “un 
confronto tra progetti egemonici 
opposti che non possono mai essere 
riconciliati razionalmente”. L’antago-
nismo si manifesta di norma, nei 
processi democratici, sotto l’aspetto 
di una contesa formalizzata “le cui 
procedure sono accettate dagli avver-
sari”; ma proprio perché le costruzioni 
egemoniche sono – nonostante la 
potenza dei loro effetti – elaborazioni 
contingenti e prive di fondamenti 
solidi e stabili, “esse possono sempre 
essere disarticolate e trasformate dalla 
lotta agonistica”71. La contesa forma-
lizzata del confronto democratico le 
mette comunque in gioco. 

Lo spazio pubblico non è il luogo 
deputato alla riconciliazione, per il 
tramite della razionalità, dei diversi 
punti di vista e degli interessi “plu-
rali”, e non è perciò il luogo che 
genera la possibilità del consenso 
inteso come superamento delle oppo-
sizioni e della “disarmonia collettiva” 
(a differenza di ciò che sostengono le 
teorie “consensuali” della democrazia 
deliberativa alla Habermas); è invece 
“il campo di battaglia in cui i progetti 
egemonici si affrontano, senza alcuna 
possibilità di riconciliazione finale”72. 

Chantal Mouffe tutto sommato fa 
del consenso “primario” mediante il 
quale i diversi contendenti del “gioco” 
democratico concordano sulle sue 
regole, lo strumento che, ammettendo 
la contingenza di ogni configurazione 
dei rapporti sociali e della specifica 
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cultura cui essi dànno luogo, con-
sente poi di accettare l’avvicendarsi 
dei “progetti egemonici” e, prima 
ancora, l’idea stessa della loro 
sostituibilità73. In quest’ottica, il 
consenso sui fundamentals della 
democrazia appare strategico (posto 
che si tenga presente la necessità di 
collocarsi coscientemente entro il 
conflitto), ma è l’unico consenso ve-
ramente necessario e possibile; ogni 
altro tipo di consenso (specificamente 
quello postulato da Lijphart o da 
Habermas, come “consenso conver-
gente”, che realizza il sogno della 
complexio oppositorum qui ed ora, 
dentro il progetto “terreno” della 
politica) risulta a priori impossibile se 
non come apparenza che nasconde la 
capacità di un particolare progetto 
egemonico di dominare il discorso 
pubblico e gli spazi comunicativi al 
punto di assorbire i progetti avversari 
e imporre ad essi il proprio modello 
(in termini di obiettivi, di imma-
ginario, di lessico, ecc.), riducendoli 
all’afasia o alla subalternità. 
 
 

Un tentativo di sintesi 
 
Analizzando le diverse tesi sul 

consenso, si comprende come, nei 
discorsi che coinvolgono tale con-
cetto, o che ne fanno uso, si in-
treccino continuamente diversi piani 
e diverse sfumature che rivelano la 
molteplicità di senso del termine 
“consenso”, e insieme la frequenza 
con cui esso ricorre nelle riflessioni 
sulla politica (una frequenza che ne 
certifica l’ineludibilità). 

Il consenso dunque, per quel che 
si è osservato, rinvia in primo luogo 
all’idea di volontà e di scelta – sicché 
l’immagine del contratto o del patto 
compare sempre sullo sfondo di ogni 
discorso politico in cui il consenso 
venga chiamato in causa. Eppure la 
teoria politica (specialmente se essa 
scaturisce dall’osservazione della 
“politica praticata”) attesta anche la 
scissione fra consenso e ragione, fra 
consenso e scelta volontaria. 

Si riconosce quasi unanimemente 
la necessità di un “consenso minimo” 
o basilare – che può vertere sulle 
regole del gioco costituzionali o sui 
valori essenziali della cultura politica, 
o su entrambe le cose – ma d’altro 
canto si fa fatica a individuare 
un’origine volontaria, contrattuale (o 
comunque razionale) proprio relati-
vamente a questo tipo di consenso, 
che funge da collante della collettività. 

Una volta assicurato questo con-
senso indispensabile (che qui 
abbiamo definito “primario”), secon-
do alcuni bisogna fornirgli una base 
più solida, trasformandolo in una 
forza che procede per inclusioni 
successive e che allontana indefi-
nitamente il rischio del conflitto e 
della lacerazione74: secondo queste 
tesi, insomma, la politica democratica 
è in grado di realizzare il miracolo di 
un pluralismo armonioso, che attra-
verso la ragione (che può confi-
gurarsi come dialogo onni-inclusivo 
e paritario fra i cittadini o come 
attività incessante di negoziazione 
gestita dalle istituzioni) estingue il 
rischio stesso del conflitto. La possi-
bilità di far lavorare la volontà si 
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colloca in questa attività incessante di 
allargamento del consenso: ciascuno 
conta e dice la propria, nessuna voce 
è esclusa, ciascuno può collaborare al 
raggiungimento dell’accordo consen-
suale che dà luogo alla decisione; in 
tal modo si realizza appieno la 
“speranza democratica” secondo la 
quale tutti dovrebbero essere posti in 
condizione di obbedire soltanto a 
norme realizzate attraverso il contri-
buto e dunque il consenso di ciascuno.  

Alcuni di coloro che sostengono 
queste tesi indicano come unica (e 
inammissibile) alternativa al compro-
messo e alla negoziazione (e quindi 
alla politica del consenso) un 
atteggiamento di tipo dottrinario, che 
in nome di uno o più princìpi giu-
dicati in astratto come irrinunciabili e 
prioritari, ritiene accettabile il 
conflitto – ma si tratta di un conflitto 
realmente pericoloso, in quanto non 
contenibile entro forme prestabilite, 
giacché la “difesa dei princìpi”, la 
lotta per preservarli e modellare la 
società a loro somiglianza, prevale su 
ogni altra considerazione. 

Altre tesi respingono l’approccio 
“consensuale” e quello “deliberativo” 
partendo dalla constatazione che non 
può esistere pluralismo senza con-
trasto, senza divergenza di idee, 
varietà di punti di vista e di visioni 
del mondo. Se si prende sul serio il 
pluralismo, quindi, non si può 
sostenere il principio, caro alle teorie 
consensuali e deliberative, secondo il 
quale un consenso inclusivo è sempre 
e in ogni caso realizzabile e ogni 
conciliazione (di opposte visioni del 
mondo, di opposti interessi, ecc.) è 

possibile. Le teorie “agonistiche” 
ritengono in diversa misura inevi-
tabile la compresenza, all’interno 
della democrazia, di consenso e 
conflitto. L’agonismo di tipo liberale 
si concentra essenzialmente sui bene-
fici della competizione, che si svolge 
fra coloro che aspirano a cariche 
politiche – dunque è competizione fra 
élite – e della sfiducia mirata, che 
comporta la divisione fra i poteri (in 
maniera che questi si controllino a 
vicenda e si limitino reciprocamente). 
Si tratta qui in ogni caso di conflitti 
esercitati all’interno di una rigida 
cornice di regole di garanzia. 
Secondo alcuni (Rosanvallon), alla 
“sfiducia liberale” si è aggiunta 
ultimamente la sfiducia o diffidenza 
motivata di tipo democratico, che si 
manifesta nella costruzione di contro-
poteri “dal basso” (di sorveglianza, di 
veto e di giudizio), e tende ad espan-
dersi, seguendo i movimenti di rapida 
evoluzione sociale, culturale e comu-
nicativa degli ultimi decenni – 
dunque non è condensabile nelle 
“regole del gioco” classicamente 
garantite dalle costituzioni liberali. 

La teoria agonistica democratica 
più radicale (che è espressa da Ch. 
Mouffe) riporta al centro dell’atten-
zione un dato che sembrava quasi 
scomparso dall’orizzonte della teoria 
democratica: ogni scelta in politica è 
decisione, dunque non può non gene-
rare divisioni, esclusioni, disparità. 
Ma ogni scelta a sua volta si spiega in 
base al contesto della pratica ege-
monica nella quale è inscritta e della 
quale è frutto. Dietro ogni orizzonte 
di consenso vi è quindi un particolare 
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“progetto egemonico”; dunque il 
consenso non è mai ciò che appare, 
non è armonia “naturale”, ma è una 
costruzione funzionale al manteni-
mento di una determinata egemonia. 
Solo chi ha ben presente la natura 
contingente e arbitraria, e dunque 
l’artificialità e l’assoluta reversibilità, 
di ogni progetto egemonico, può 
superare l’insidia dell’armonia appa-
rente che domina la scena politica in 
determinate fasi – e che porterebbe 
chi la osserva superficialmente ad 
esaltarne i benefici dimenticandone i 
costi (ovvero essenzialmente il sacri-
ficio di altre possibilità ugualmente 
legittime) – e di conseguenza può 
porsi come antagonista di tale progetto. 

Quello richiamato da Chantal 
Mouffe è un conflitto che avviene 
all’interno delle “regole del gioco”, 
ma che punta a determinare un 
equilibrio di forze diverso da quello 
esistente in partenza; non è semplice 
“gioco agonistico” (in senso sportivo) 
fra gentlemen che aspirano al 
“trofeo” di una carica di potere, ma 
un conflitto che mira a riconfigurare 
radicalmente posizioni, ruoli, assetti 
sociali, modi di definire categorie di 
soggetti, ecc.; e la democrazia è un 
ordinamento che, in quanto struttu-
rato sul fatto del pluralismo (ovvero 
sulla coesistenza di consenso e 
conflitto), e contenendo perciò in sé 
molteplici potenzialità di mutamento 
(dagli esiti non preventivabili), può 
accogliere questa dinamica esatta-
mente come accoglie quella pura-
mente elettorale-formale. 

I sostenitori del modello ideale 
della democrazia deliberativa (che 

possiamo definire anche una sorta di 
progetto in fieri) ritengono che sia 
possibile arrivare, attraverso le argo-
mentazioni razionali, un’informa-
zione priva di distorsioni e una comu-
nicazione inclusiva, a un consenso 
talmente ampio e consapevole da 
eliminare la necessità del conflitto: si 
tratterebbe di una sorta di contratto 
politico incessantemente rinnovato, 
nel quale ciascun cittadino-contraente 
avrebbe modo di far pesare in modo 
soddisfacente la propria volontà. Si 
avvererebbe così l’utopia della 
perfetta coincidenza fra governante e 
governato e il problema stesso del 
“politico” (schmittianamente inteso) 
verrebbe liquidato una volta per tutte. 

Tuttavia, come ben si comprende, 
tale progetto presenta diversi lati 
problematici: innanzitutto, è sempre 
rischioso basare un modello politico 
(o economico) sull’assoluta traspa-
renza e disponibilità dei dati infor-
mativi75: l’informazione distorta o 
comunque lacunosa (com’è quella 
del “mondo reale”) non consente, per 
definizione, di giungere a un con-
senso “perfettamente informato” e 
dunque realmente fondato sulla 
consapevolezza dell’agente; inoltre i 
processi politici non possono essere 
interamente “razionalizzati”, ovvero 
le loro dinamiche, la loro ragion 
d’essere e le motivazioni degli attori 
coinvolti non sono tutti esaustiva-
mente riconducibili (o riducibili) al 
modello dell’argomentazione razio-
nale. Anche qualora si riesca a 
confutare in maniera incontrover-
tibile, attraverso l’uso della razio-
nalità e della logica, l’argomen-
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tazione di uno degli attori coinvolti 
ad es. in un dibattito elettorale o in 
una procedura complessa di con-
certazione, non per questo quell’ 
argomentazione viene politicamente 
delegittimata. D’altra parte, le ra-
gioni dei soggetti (intese sia come 
posizioni sostenute nel dialogo e 
nell’interazione con altri, sia come 
moventi delle azioni), in politica, non 
sono tutte “ragioni” in senso letterale, 
ovvero non sono (necessariamente o 
soltanto) argomentazioni razionali, ma 
anche motivazioni di altra natura76. 

A queste obiezioni, facendo 
appello alle tesi di Ch. Mouffe, se ne 
può aggiungere un’altra, forse per-
sino più importante: se dietro ogni 
“consenso allargato” (tale da aver 
appianato apparentemente ogni con-
flitto) si nasconde una “pratica ege-
monica” ben funzionante, ciò vuol 
dire che non si dà nella realtà un 
consenso interamente collocato “in 
campo neutro”; non esiste mecca-
nismo politico che possa creare in 
vitro (cioè in un ambiente comple-
tamente sterilizzato dalle influenze 
politiche, sociali, culturali esterne) le 
condizioni di un dialogo o di un 
confronto che coinvolga soltanto 
l’intelletto “puro” dei cittadini e si 
alimenti soltanto di argomentazioni 
“disinteressate” e perfettamente razio-
nali. D’altra parte, i concetti che 
eventualmente saranno utilizzati nei 
dibattiti della agorà imparziale 
immaginata dalle teorie deliberative 
da dove proverranno, se non dalla 
cultura circostante? E tale cultura 
(politica, sociale, ecc.) nasce in una 
realtà fatta solo di ragionamenti 

disinteressati e neutrali oppure è 
impregnata dei princìpi e delle 
priorità stabiliti dalla pratica ege-
monica che l’ha prodotta?77 

Inoltre, se, come ragiona Chantal 
Mouffe, “ogni ordine è instaurato 
attraverso l’esclusione di altre possi-
bilità”78, il consenso non può mai 
essere talmente “ottimale” (super-
inclusivo, verrebbe da dire, o addi-
rittura miracoloso) da non richiedere 
alcun sacrificio alle “parti contraenti” 
che, per così dire, arrivano a 
sottoscriverlo. Ciò significa che, a 
meno che non si ponga l’ipotesi 
(talmente remota da potersi definire 
irrealistica) di un accordo che pre-
veda sacrifici tra loro perfettamente 
uguali rispetto alle istanze di par-
tenza dei contraenti-cittadini, vi sarà 
sempre qualcuno che dovrà sacri-
ficarsi (per il bene del consenso gene-
rale) in misura maggiore rispetto agli 
altri. Non è solo una questione di 
quantità o di entità: se l’ordine 
politico, e il consenso che esso riesce 
ad organizzare, è inscindibile da una 
determinata configurazione egemo-
nica, la scelta del soggetto al quale si 
richiede di sopportare il “maggiore 
sacrificio” non sarà di fatto impar-
ziale, anche se potrà essere presentata 
attraverso apparenti canoni di “ogget-
tività” (ad es. sostenendo che le 
ragioni del “maggior perdente” sono 
risultate troppo deboli, alla luce di 
un’analisi basata sul criterio del 
rapporto costi/benefici). 

Vi sono però diverse forme di 
conflitto, così come diversi tipi, o 
meglio diverse modalità, di plura-
lismo. Ciò significa che, se certa-
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mente l’eccessiva enfasi posta da 
talune teorie sul ruolo del consenso 
(specie se inteso come una sorta di 
“dovere di adesione razionale”) 
rischia di lasciare in ombra (e di 
sottostimare) la realtà ineludibile del 
conflitto, è anche vero che quest’ 
ultimo a sua volta può presentarsi 
sotto diverse vesti, non tutte politi-
camente equivalenti e compatibili 
con la tenuta della democrazia, o per 
meglio dire non tutte in grado di 
salvaguardare il rapporto di fiducia 
fra cittadini e istituzioni (e dunque il 
“patto costituzionale”) e perfino la 
sopravvivenza dello Stato. 

Fra le obiezioni che John Dryzek, 
importante sostenitore del modello 
“deliberativo” di democrazia, muove 
alle tesi di Ch. Mouffe, vi è la consta-
tazione che “[...] Mouffe’s interpret-
tation of the main task of democracy 
has no obvious place for collective 
decision making and resolution of 
social problems. She scorns consen-
sus as a cover for power, but at least 
consensus implies that decisions can 
get made. When agonistic pluralism 
does attend to collective decisions, it 
is only to point to the need for them 
to be open to further contestation.”79 

Sembra, secondo quanto nota 
Dryzek, che in questa impostazione 
“agonistica” della democrazia, la 
decisione, pur invocata come base 
del “politico”, secondo la lezione 
schmittiana, venga immediatamente 
dopo ridimensionata, per far posto al 
conflitto, che dev’esser lasciato libe-
ro di esprimersi, per così dire, senza 
imporgli una cornice istituzionale – 
col che, però, il ruolo della politica 
come decision making, o almeno 

come attività per antonomasia volta 
al problem solving, viene meno80. 

Va anche aggiunto, d’altronde, 
che non tutti i teorici della demo-
crazia deliberativa ignorano il pro-
blema del conflitto e la realtà del 
pluralismo: proprio Habermas, che è 
uno dei bersagli polemici di Ch. 
Mouffe, non fa del consenso ra-
zionale uno strumento capace di 
assorbire o di annullare in sé ogni 
tensione ed ogni conflitto81. 

Come nell’àmbito dell’economia 
spesso si tende a dimenticare che la 
“competizione” può generare effetti 
positivi e diffusi soltanto se non fa 
venir meno la “cooperazione” che 
contribuisce a formare il senso stesso 
del rapporto di identificazione fra 
individui e collettività di apparte-
nenza82, così nell’àmbito politico il 
conflitto ha almeno due strade da-
vanti a sé: può rinforzare il plura-
lismo e rendere perciò la democrazia 
il luogo in cui tutte le “voci” e le 
ragioni possono farsi sentire e valere 
per quel che effettivamente esse sono 
e dicono (anziché una maniera di 
mascherare con la solennità della 
messa in scena giochi già decisi in 
partenza), oppure può tendere a 
sottrarsi ad ogni forma, ritenendosi lo 
strumento assoluto del confronto po-
litico – e come tale in diritto di 
dettare a se stessa la propria misura e 
la propria legge – e con ciò rischiare 
di annichilire la stessa possibilità di 
esprimere politicamente la realtà del 
pluralismo. 

Quest’ultimo inoltre si può inten-
dere, secondo quanto suggeriva il 
filosofo Giuseppe Rensi, come mani-
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festazione pubblica del pluriverso 
caratteristico delle moderne società 
complesse; tale pluriverso è costituito 
dalle ragioni molteplici (e non ricon-
ducibili a una sintesi soddisfacente, a 
un unico chimerico “centro unifi-
cante”) dei soggetti83. E, se inter-
pretiamo bene le suggestioni del 
filosofo italiano, le “ragioni” non 
sono tali perché fondate su un 
modello standard di razionalità (non 
sono modellate secondo i rigorosi 
criteri del “discorso razionale pubbli-
co”), ma perché ciascuna di esse 
racchiude in sé una domanda politico-
esistenziale composita in cui convi-
vono – nella forma di un unicum 
originale e irripetibile – più livelli, che 
corrispondono a interessi individuali e 
di gruppo, esperienze biografiche, 
aspirazioni personali e rivendicazioni 
sociali, esigenze identitarie, scelte 
culturali e valoriali, ecc. 

Il concetto di pluriverso, enun-
ciato da G. Rensi, evoca in effetti la 
compresenza di più àmbiti di plura-
lismo: ciascuna ragione soggettiva 
esprime molteplici istanze, rinvia a 
molteplici esperienze ed è espressio-
ne di molteplici esigenze, non ne-
cessariamente fra loro connesse in 
modo chiaro e coerente; se poi 
osserviamo la società, registriamo 
che vi è una pluralità di gusti e di 
tendenze artistiche, ma anche di 
modelli di consumo, e al tempo 
stesso vi è pluralità di idee, di usi, di 
schemi discorsivi e ideologici, ecc. 
Questo insieme difforme e tenden-
zialmente dissonante di “àmbiti di 
pluralismo” si sovrappone, senza co-
incidere, al coacervo di ragioni 

soggettive cui si accennava; la poli-
tica democratica deve confrontarsi 
con questa apparentemente caotica 
“metropoli” affollata e, se suo com-
pito distintivo è quello di permettere 
al pluralismo di affermarsi com-
piutamente nel discorso pubblico e 
nelle procedure decisionali, non può 
ignorare la natura potenzialmente 
inestricabile del “pluriverso” cui deve 
dare parola e riconoscimento. In altre 
parole, la pluralità (non solo delle 
ragioni soggettive, ma anche degli 
stessi àmbiti di pluralismo) non è 
interamente esprimibile attraverso 
mappe precostituite, ma deve avere la 
possibilità di esprimersi per quello 
che effettivamente è nello spazio 
pubblico, nel percorso di decision 
making. Un concetto semplificato 
(monodimensionale) e generico di 
“pluralismo”, insomma, non è 
sufficiente allo scopo84, né tantomeno 
è accettabile una “graduatoria” pre-
costituita degli àmbiti di pluralismo, 
che li classifichi secondo un presunto 
livello maggiore o minore di 
rilevanza politica (tale graduatoria 
potrebbe infatti configurarsi già in sé 
come una decisione politica, tesa ad 
escludere il diritto di alcuni àmbiti ad 
essere rappresentati nello spazio 
pubblico come pluralistici). 

In sostanza, a parere di chi scrive, 
tanto il concetto di conflitto quanto 
quello di pluralismo, se utilizzati in 
un’accezione generica, non attenta al 
loro spessore complesso, lungi dal 
fare chiarezza e dall’arricchire la 
riflessione sulla democrazia, possono 
apportare ambiguità e contraddizioni. 
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Ritornando a Renan (e andando 
oltre) 
 
L’idea del consenso come volontà 

razionale ed effettivamente espressa 
– ovvero il modello del “consenso 
contrattuale” – si affianca e convive 
con un consenso inespresso e anzi 
inesprimibile che non è tuttavia 
inessenziale, giacché tiene insieme le 
comunità, le nazioni, gli Stati, 
consenso la cui natura è stata colta – 
anche se non esaurientemente spie-
gata – da autori come Renan. 

Probabilmente nell’agire politico 
coesistono più forme di consenso, 
che rispondono a esigenze diverse: 
non è necessario dunque stabilire 
quale consenso sia più vero degli altri, 
o addirittura se vi sia un unico vero 
consenso che delegittimi tutti gli altri. 

Il consenso che fa da collante 
delle collettività politiche (che si 
sovrappone a quello che qui abbiamo 
chiamato “consenso primario”, pur 
senza coincidere completamente con 
esso), ossia quello il cui funziona-
mento Renan sintetizzava come 
plebiscito di tutti i giorni, non si 
manifesta come scelta o come 
adesione ad una proposta (politica, 
istituzionale, ecc.): fatto salvo il caso 
degli immigrati, infatti, generalmente 
non si sceglie di appartenere ad una 
comunità politica, ad una nazione, ad 
uno Stato, ma vi si nasce. 

Per spiegare la natura complessa 
di questo consenso “basilare” o 
“esistenziale”, sono adatte, più che le 
costruzioni teoriche liberali o demo-
cratiche, alcune riflessioni ricon-
ducibili all’alveo del pensiero poli-

tico conservatore più critico della 
modernità – il che non vuol dire che 
se ne debbano condividere gli orien-
tamenti politici. È vero infatti che, 
come non scegliamo la famiglia in 
cui nasciamo, così non scegliamo 
neppure di venire al mondo ad una 
determinata latitudine, in uno Stato 
con determinate leggi piuttosto che 
altre. Non si può insomma eliminare 
del tutto l’arbitrio dal mondo; non 
tutto della nostra vita è frutto di 
nostre libere scelte – o perlomeno 
non dipende dalla nostra scelta, e 
dunque dall’àmbito della nostra li-
bertà, un elemento fondamentale, 
ovvero l’inizio stesso della nostra 
vita, con tutto quello che questo 
limite comporta (non scegliamo il 
secolo in cui vivere, né il luogo in cui 
verremo alla luce, né i geni che 
comporranno il nostro DNA, ecc.). 

La cultura moderna, e la politica 
che ad essa è connaturata, ha fra i 
suoi obiettivi primari quello di 
ridurre il più possibile il ruolo dell’ 
arbitrio, ovvero di ciò che pur condi-
zionando le nostre vite è sottratto alla 
nostra capacità soggettiva di 
intervento e di libera scelta. È vero 
che l’àmbito della nostra libertà si 
può allargare di molto, e che di 
conseguenza si può ridurre l’àmbito 
di ciò che è arbitrario, come tutta la 
storia moderna dimostra, ma lo 
spazio delle scelte libere non può 
espandersi a tal punto da far scom-
parire integralmente lo “spazio dell’ 
arbitrario”. Quest’ultimo, almeno in 
un punto (in effetti decisivo), come 
quello della nostra origine, non è 
eliminabile. 
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Il “consenso” che diamo al fatto 
di essere cittadini dello Stato X (an-
ziché di qualsiasi altro Stato esistente 
nel mondo) non è mai apertamente 
espresso, ma non è neppure irrile-
vante; trasformiamo il caso in un’ 
opportunità e, per così dire, diamo un 
senso al limite che ci è stato dato. 

L’unica “razionalità” di questo 
particolare consenso non è di tipo 
logico, ma consiste nell’accettare le 
“coordinate” culturali, sociali, ecc., 
che ci sono state consegnate con la 
nascita e la cittadinanza. 

Non si tratta affatto di un esito 
scontato, ma di un patrimonio deli-
cato da custodire, come dimostrano i 
casi drammatici dei failing states. 

Il consenso “originario”, ovvero il 
“plebiscito di tutti i giorni” di cui 
parla Renan, rimane un dato ineli-
minabile dall’orizzonte della politica, 
ma come vedremo tra poco nasconde 
qualche insidia. 

Il consenso “originario”, poiché 
non traducibile nel discorso razio-
nale, si presta ad essere trasposto sul 
piano del consenso politico forma-
lizzato, ma non si annulla mai com-
pletamente in esso. Probabilmente 
non dobbiamo immaginare le diverse 
modalità di consenso come strati 
separati e sovrapposti, ma piuttosto 
come un sistema “planetario” in cui 
ruotano “sfere” di differente gran-
dezza, e quella che è posta al centro – 
detta “originaria” – non può essere 
sostituita; il consenso basilare cui si 
riferisce l’intuizione di Renan è 
condizione necessaria (ma non suffi-
ciente) dell’ordine politico, e si può 
definire come consenso non perché 

espresso mediante una libera scelta 
razionale, ma in quanto atto di pura 
accettazione di una condizione data. 
A questo atto – che non si esprime in 
una forma particolare (il “plebiscito” 
di cui parla Renan è una metafora) né 
risponde a uno schema rigido – rinvia 
sempre implicitamente l’adesione 
razionale o meglio razionalizzabile, 
che è rivolta all’assetto istituzionale 
(e che abbiamo distinto in consenso 
“primario” e “secondario”), la quale 
cerca di salvaguardare il ruolo della 
scelta rispetto allo spazio dell’ar-
bitrario, politicizzandolo, ossia facen-
done oggetto di discussione e al 
tempo stesso rimuovendo il problema 
dell’origine, in quanto estraneo alla 
ragione (intesa sempre politicamente, 
come strumento e insieme condizione 
della libertà dei soggetti). 

Il consenso “originario” non si 
pone necessariamente come antece-
dente cronologico del consenso argo-
mentabile razionalmente in termini di 
scelta; quest’ultimo, però, non si dà 
in assenza del primo, come si è 
detto85. È anche vero, tuttavia, che il 
consenso “originario” non è di per sé 
sufficiente a legittimare una qualsiasi 
forma politica. Infatti è solo nella 
sfera del consenso “razionalizzabile” 
che è possibile operare delle scelte, e 
dunque manifestare forme di dissenso. 

Vi è qui una divaricazione netta 
tra forme democratiche di potere e 
forme non democratiche: anche queste 
ultime cercano di esibire consenso, 
per potersi dichiarare legittimate 
dall’appoggio implicito dei “gover-
nati”. Ma in realtà, stante l’impossi-
bilità per i cittadini, nei regimi 
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autocratici, di formalizzare una 
scelta, il consenso che viene loro 
attribuito dai pubblici poteri è sempre 
solo presunto, ovvero è l’arbitraria 
trasposizione in positivo di un “con-
senso in negativo”, ricavato di fatto 
soltanto dall’assenza di aperta 
disponibilità a ribellarsi in forma 
collettiva e plateale; il consenso 
“razionalizzabile” è interdetto oppure 
squalificato in varie forme (ad es. 
come una forma di individualismo 
“deteriore” o egoistico) e il consenso 
“originario” esaltato sino al punto di 
essere tradotto in termini politici 
come “destino”, “missione storica da 
compiere”, ecc. Chi esprime dissenso 
– o chi è considerato estraneo al 
“destino” della comunità – viene 
equiparato a colui che tradisce (e in 
effetti la categoria del tradimento è 
tipica della retorica autoritaria o 
totalitaria: laddove non può esserci 
che consenso, l’unica alternativa è una 
“estraneità colpevole”). La comunità 
(nazionale, etnica, ecc.) alla quale 

non per scelta si è legati diventa in sé 
valore politico nel discorso pubblico 
autocratico, sicché viene stabilita la 
forzata equivalenza fra accettazione 
dell’esistente e consenso politico, e in 
tal modo quello che qui abbiamo 
chiamato consenso “originario” 
diventa in sé l’unica forma politica di 
consenso86. 

Il fatto che con uno stesso termine 
– consenso – in politica si possano 
indicare più realtà distinte, tra l’altro, 
segnala certo da un lato la trasfor-
mazione del discorso politico nel 
tempo, ma dall’altro che tale trasfor-
mazione è costantemente influenzata 
dal “lavoro della polemica” che si 
appropria di concetti tradizionali per 
cambiarne il senso, oppure (all’ 
occorrenza) gioca sull’accostamento 
fra i diversi sensi che nel tempo si 
sono prodotti per far precipitare il 
nuovo nel vecchio, facendo di 
quest’ultimo una sorta di contenitore 
atemporale. 

 
 
Note 
 
1  L’esistenza di questi due àmbiti e 

sensi fondamentali del consenso 
politico, pur se con talune varianti, 
viene evidenziata da più fonti; ed un 
esempio autorevole è costituito dalla 
voce “Consenso” del Dizionario di 
politica, curato da Bobbio, Matteucci 
e Pasquino, nella quale tra l’altro si 
dice: “Dal punto di vista della 
politica, possiamo […] utilmente 
distinguere tra consenso relativo alle 
regole fondamentali che presiedono 
al funzionamento del sistema (cioè 

quelle che gli anglosassoni designano 
con l’espressione: rules of the game), 
dal consenso avente per oggetto certi 
fini o strumenti particolari. Così in 
regimi democratici l’accettazione su 
larga scala delle norme che regolano i 
rapporti tra potere legislativo ed 
esecutivo, rientra nel primo tipo di 
consenso, mentre l’accordo su alcuni 
particolari indirizzi di politica, interna 
od estera, rientra nel secondo tipo” 
(cfr. G. Sani, voce “Consenso”, in N. 
Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, 
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Dizionario di politica, UTET-De 
Agostini, Torino-Novara 2014, p. 
166). 

2 Si tratta di una rappresentazione 
schematica ma non infedele della 
concezione “agonistica” della demo-
crazia rispondente ai canoni tracciati 
da autori come Schumpeter: soltanto i 
supporter-elettori della “squadra-
partito” che ha ottenuto la vittoria 
nella “partita elettorale” sono piena-
mente soddisfatti per quest’ ultima; i 
supporter-elettori delle altre “squa-
dre-partito”, benché delusi, accettano 
il risultato e di conseguenza lo 
legittimano perché il “trofeo” (ovvero 
il diritto a formare il governo) è stato 
ottenuto nel pieno rispetto delle 
regole del gioco. Soltanto se c’è con-
senso sui criteri stessi del campio-
nato, la coppa che il campionato 
medesimo assegna ha valore, perché 
quest’ultimo esiste soltanto se i per-
denti sono i primi a riconoscerne il 
senso. Bisogna poi d’altronde pre-
cisare che esistono più concezioni 
agonistiche della democrazia, e quella 
elaborata da Schumpeter rientra nel 
modello liberale di “agonismo”, il 
quale prevede che la competizione si 
svolga essenzialmente fra le élite. Su 
una importante concezione “ago-
nistica” radicale della democrazia, 
ovvero quella di Ch. Mouffe, si 
vedano le considerazioni svolte infra, 
in questo stesso saggio. 

3 E. Renan, Che cos’è una nazione? 
(1882), trad. it. di G. De Paola, 
Donzelli, Roma, 2004, p. 16. 

4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 S. Lanaro, Introduzione a E. Renan, 

Che cos’è una nazione?, cit., p. XXII. 
7 Cfr. Ibidem: “Probabilmente la 

metafora del plébiscite de tous les 
jours ha ingigantito anziché diradare 

gli equivoci. Un interprete attento di 
tutto il testo non può infatti non 
accorgersi che qui jour equivale a 
“epoca”, “stagione”, “generazione”, e 
comunque a tutto fuorché a un lasso di 
tempo “breve”; del pari il plébiscite 
non è un voto o un atto deliberativo, 
ma un rito di compiacimento periodico 
celebrato di fronte al miracolo 
dell’appartenenza”. È un’interpreta-
zione quasi interamente condivisibile; 
il concetto di “plebiscito”, però, non 
va necessariamente tradotto come “rito 
di compiacimento”, anche se in ogni 
caso non è adoperato in senso letterale, 
come voto formale: come si spiega più 
in là nel testo, è assimilabile piuttosto 
a un sentimento di rinnovata con-
cordanza generalizzata intorno alla 
presenza di un terreno di riferimento 
comune, prodottosi nel passato, che 
genera senso di appartenenza (nel 
presente), giustificando anche pro-
spettive di azione comuni (in rela-
zione al futuro). 

8 In passato anche gli Stati e le nazioni 
europei hanno conosciuto, com’è 
noto, momenti del genere: Renan, 
quando pronuncia il suo discorso, ha 
presente la crisi che la Francia 
dovette attraversare nel 1870-71, con 
la sconfitta nella guerra contro la 
Prussia e i conseguenti rivolgimenti 
istituzionali. L’Italia ha attraversato 
una crisi di sistema altrettanto pro-
fonda nel periodo 1943-1947. Proba-
bilmente il caso più recente, in 
riferimento al continente europeo, è 
rappresentato dal processo di crisi e 
disgregazione della Federazione 
Jugoslava negli anni Novanta del XX 
secolo (laddove è sembrato franare di 
colpo il processo di nation-building 
relativamente all’entità “Jugoslavia” 
e si è pervenuti con un trapasso 
drammatico al rinnovato consenso 
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verso vecchie identità statal-na-
zionali, come la Croazia, la Slovenia, 
ecc., ma anche a tormentati e nuovi 
processi di nation-building, come il 
caso della Bosnia-Erzegovina docu-
menta). 

9 Ci si riferisce alle tesi espresse in un 
notissimo testo di A.O. Hirschman, 
Lealtà, defezione, protesta. Rimedi 
alla crisi delle imprese, dei partiti e 
dello stato, trad. di L. Trevisan, intr. 
di A. Panebianco, Il Mulino, 
Bologna, 2017 (nuova ediz. italiana). 

10 In situazioni in cui peraltro spesso il 
costo da pagare per rifiutarla e 
attivare quindi strategie di voice o di 
exit risulta talmente alto da 
scoraggiare i “governati” e rendere le 
alternative di fatto impraticabili. 

11 Come scrive acutamente A. Biral (cfr. 
il suo Hobbes: la società senza 
governo, in G. Duso [a cura di], Il 
contratto sociale nella filosofia 
politica moderna, F. Angeli, Milano, 
1998, p. 83): “Non esiste altra volontà 
conforme all’interesse della ragione 
diversa dalla volontà del rappre-
sentante, perché ogni altra volontà è 
sicuramente, necessariamente, vi-
ziosa” (giacché è mera volontà del 
singolo, del privato, e sostituirla a 
quella del sovrano, una volta che il 
patto sia stato stretto, equivale a 
contraddire la volontà comune). 
“Obbedire al rappresentante non sig-
nifica pertanto sottomettersi ad una 
volontà estranea, ma alla propria 
volontà, resa, in tal modo, pura. Il 
rappresentante-sovrano non comanda 
mai in base ad un sic volo, sic jubeo, 
sebbene sempre in base al principio 
“voi non potete non volere”, “voi non 
potete volere diversamente”, “siete 
voi stessi a comandarvi”.” 

12 “Se il potere non è mai potere, cade 
pure il problema stesso del consenso, 

della ricerca di leggi che trovino e 
suscitino il riconoscimento positivo 
dei sudditi. Il consenso è infatti 
procedura di una società irregolare: 
che spazio può trovare laddove la 
volontà che comanda e la volontà che 
obbedisce sono sempre identiche tra 
loro? laddove la volontà del sovrano 
in sé risolve la volontà dei sudditi e 
laddove il vero interesse di ciascuno è 
identico all’interesse generale?” (Ivi, 
p. 84). 

13 Si veda in proposito A. Cavarero, La 
teoria contrattualistica nei “Trattati 
sul Governo” di Locke, in G. Duso (a 
cura di), Il contratto sociale nella 
filosofia politica moderna, cit., pp. 
149-153 e passim. 

14 Ibidem, p. 150. 
15 Ibidem, p. 151. 
16 Il Trust è, nei Trattati di Locke, il 

“rapporto di fiducia fra società e 
governo”; con esso, in sostanza, “la 
società affida al governo una razio-
nalità incontaminata e solo a questa si 
obbliga ad obbedire, ma nel governo 
stesso tale razionalità riattraversa 
veicoli umani che possono nuova-
mente inficiarla con le loro passioni, 
riproponendo quello stato di guerra 
che erano demandati ad arginare” 
(Ibidem, p. 186). 

17 Cfr. Ibidem, p. 164. 
18 Ibidem, p. 163. 
19 Ibidem, p. 165. 
20 Cfr. Ibidem, p. 186. Locke, in ogni 

caso, non è il solo pensatore dell’età 
moderna (agli albori dell’era della 
rappresentanza, per così dire) a rite-
nere vincolanti, nel corpo politico, le 
decisioni della maggioranza, e quindi 
a sostenere la “regola della maggio-
ranza”: già Grozio e Pufendorf si 
erano espressi in questo senso (cfr. in 
merito C.A. Viano, Il pensiero 
politico di Locke, Editori Laterza, 
Roma-Bari 1997, pp. 94-95). 
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21 Sul ruolo ambivalente della nozione 
di Property in Locke, si veda A. 
Cavarero, La teoria contrattualistica 
nei “Trattati sul Governo” di Locke, 
cit., pp. 167-176. Una tesi classica, 
benché controversa, sul ruolo della 
proprietà nella filosofia politica di 
Locke, è quella di C.B. Macpherson, 
Libertà e proprietà alle origini del 
pensiero borghese. L’individualismo 
possessivo da Hobbes a Locke 
(1962), Mondadori, Milano, 1982. 

22 Com’è noto, d’altra parte, sono gli 
stessi teorici del contrattualismo a 
sostenere il carattere puramente 
ipotetico delle loro riflessioni sulle 
origini dei governi (o del 
“Leviatano”) e dell’obbligazione 
politica: “Ciò che si poteva dire sullo 
stato di natura era per Locke frutto di 
ipotesi: come si può supporre che gli 
uomini del passato, della cui infanzia 
non sappiamo nulla, siano stati 
bambini, così si può parlare di uno 
stato naturale che precede la 
formazione di qualsiasi società. […] 
Hobbes […] sostenendo che gli stati 
sovrani sono tra loro nella condizione 
di guerra totale e perciò costituiscono 
casi parziali di stato di natura, 
attribuiva anche lui alla propria 
dottrina dello stato di natura il valore 
di un’ipotesi, ricavabile dalla 
supposizione di annullare del tutto la 
società civile: perciò ammetteva che 
non era mai esistito uno stato di 
guerra totale, che avesse coinvolto 
tutta l’umanità” (C.A. Viano, Il 
pensiero politico di Locke, cit., p. 78). 

23 Th. Payne, The Role of Consensus, in 
“The Western Political Quarterly”, 
vol. 18, n. 3, Supplement (1965), p. 
21. 

24 H.M. Kallen, “Consensus” in 
Encyclopedia of the Social Sciences, 
Macmillan, New York 1930, IV, p. 

228 (cit. in Th. Payne, The Role of 
Consensus, cit., pp. 21-22). 

25 Th. Payne, The Role of Consensus, 
cit., p. 24. 

26 Ibidem. 
27 Cfr. Ibidem. 
28 Ibidem, p. 25. 
29 Ibidem. 
30 Ivi, pp. 25-26. 
31 Può esserci obbedienza senza con-

senso: si pensi agli abitanti di zone di 
guerra occupate militarmente dal 
nemico, che sono tenuti a obbedire ai 
bandi emanati da quest’ultimo pur 
senza ritenere legittimo il suo potere; 
oppure ai deportati nei campi di 
prigionia o nei lager, che obbe-
discono – per poter restare vivi – a 
ordini di cui pure non riconoscono la 
legittimità. Obbedienza e consenso 
possono quindi convivere nell’àmbito 
dei rapporti fra cittadini e pubbliche 
autorità sino a sovrapporsi occa-
sionalmente, dando luogo a “zone 
d’ombra”; su questo punto dissento 
parzialmente da quanto sostiene 
Hannah Arendt (si veda il suo saggio 
La responsabilità personale sotto la 
dittatura [1964], in Id., 
Responsabilità e giudizio, trad. di D. 
Tarizzo, Einaudi, Torino, 2010, p. 39, 
ove si sostiene che l’uso del concetto 
di “obbedienza” è inappropriato in 
riferimento alla politica, benché tale 
uso derivi da una tradizione auto-
revole di pensiero, e che pertanto il 
concetto di “consenso” è l’unico che 
possa essere utilizzato sensatamente 
in ragionamenti che si riferiscono al 
“politico”: secondo H. Arendt, chi 
dice di aver semplicemente “obbe-
dito” a un ordine che non condivideva, 
emanato da un soggetto dotato di 
pubblica autorità, in realtà ha dato 
attivo sostegno, dunque consenso 
politico, a quel soggetto e ai fini che 
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egli intendeva raggiungere. Ciò può 
essere senz’altro vero in molti casi, a 
parere di chi scrive, ma non necessa-
riamente lo è sempre e in ogni cir-
costanza; affermare, quasi si tratti di 
una “legge ferrea”, che dietro ogni 
atto di obbedienza si celi sempre il 
consenso – o che ogni atto di obbe-
dienza presupponga consenso “poli-
tico” effettivo da parte di chi lo com-
pie – è eccessivo, oltre che indi-
mostrabile). 

32 Si veda del resto quanto si è detto 
supra riguardo al consenso che si 
manifesta visibilmente come 
conformismo nei regimi autocratici. 

33 Ma non è l’unica: accanto ad essa, si 
possono citare la damnatio memoriae 
e il delirio di potenza, che sono però 
soprattutto strategie per scoraggiare il 
dissenso. Con la prima, si toglie agli 
oppositori del regime e ai “nemici 
pubblici” (anche solo fittizi) che il 
regime di volta in volta seleziona il 
diritto alla perpetuazione della loro 
memoria, imponendo l’oblio sulle 
loro azioni e perfino sulla loro 
esistenza. Ciò anche allo scopo di 
togliere ogni senso al “gesto eroico” 
isolato: infatti, se l’azione di un 
singolo “eroe” che contrasta la 
violenza del regime rischiando la 
propria vita viene cancellata e anzi 
estirpata dalla memoria collettiva, 
essa viene vanificata, proprio come se 
non fosse mai esistita. Il delirio di 
potenza si manifesta ogni volta in cui 
i detentori del potere esibiscono 
l’impunità delle loro azioni di 
sopraffazione: l’impunità non viene 
infatti celata, perché è proprio la sua 
ostentazione che nell’àmbito della 
logica autoritaria o totalitaria sancisce 
la distanza incolmabile fra il 
“governante” e il “governato” e lo 
squilibrio fra l’infinita libertà del 

primo e l’assoluta sottomissione del 
secondo. Si veda la riflessione che un 
fine studioso come Pier Paolo 
Portinaro svolge intorno al rapporto 
fra damnatio memoriae, prassi 
totalitaria e mentalità genocidaria: cfr. 
P. P. Portinaro, L’imperativo di 
uccidere. Genocidio e democidio 
nella storia, Editori Laterza, Roma-
Bari, 2017, pp. 244-245. Sulla 
funzione politica del divide et impera, 
derivante dalle massime della ragion 
di Stato ricordate da Kant, si veda 
Ibidem, pp. 245-246. 

34 Asserisce infatti C.J. Friedrich (The 
New Image of the Common Man, 
Beacon Press, Boston 1950, p. 186): 
“Constitutional democracy is possibly 
the only form of government which 
does not require agreement on 
fundamentals.” 

35 Ibidem, pp. 180-181. 
36 Su questo punto, si vedano le 

riflessioni svolte nel séguito del testo, 
e specificamente in relazione alle tesi 
di Lijphart. 

37 Essendo la forma politica più 
attrezzata per capitalizzare la sfiducia 
generalizzata presente in una società 
e anzi per mantenerla in vita, 
utilizzandola a proprio vantaggio. 

38 Cfr. G. Parry, „Trust, Distrust and 
Consensus” in British Journal of 
Political Science, vol. 6, n. 2 (1976), 
pp. 133-134, secondo cui i sostenitori 
dell’approccio della civic culture 
ritengono in sostanza che “govern-
ment may be entrusted with power 
because its members, drawn from 
society at large, can be trusted. They 
in turn are to be trusted because most 
citizens in that society can be trusted. 
Political trust is an epiphenomenon of 
social trust. Where consensus is 
lacking, social trust and consequently 
political trust will be lacking and the 
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political system will be less stable”. 
In particolare, Lucian Pye sostiene 
che “the presence of ‘diffuse distrust’ 
undermines the growth of the co-
operative organizations essential to 
political development” (Ivi, p. 134) e 
dal canto suo Sidney Verba 
sottolinea: “[...] those societies which 
are low on trust are unlikely to have 
strong democratic practices since 
these depend on confidence that one’s 
political friends and opponents are 
agreed on the rules of the game” 
(Ibidem). 

39 È anche vero tuttavia che Gabriel A. 
Almond e Sidney Verba, nel loro 
classico The Civic Culture. Political 
Attitudes and Democracy in Five 
Nations, Princeton University Press, 
Princeton (N.J.) 1963, p. 35, non 
descrivono come rigidamente uni-
laterale, o “unidirezionale”, il rappor-
to fra culture e istituzioni. 

40 Questa impostazione è tipica in 
genere del liberalismo e della sua 
teoria del potere: così, ad es., secondo 
Madison, “Mutual animosity is rooted 
in the nature of men. One cannot trust 
to enlightened statesmen to remove 
the resultant conflicts. Nor are moral 
and religious considerations effective. 
The only cure must lie in the 
mechanisms of a federal constitution 
which will prevent minorities 
tyrannizing majorities and majorities 
oppressing minorities” (G. Parry, 
Trust, Distrust and Consensus, cit., p. 
137); e l’analisi del potere politico in 
James Mill “is built on the 
assumption that all men, and 
therefore all rulers, are self-interested 
and will misuse the power with which 
they are entrusted. The sole remedy is 
to ensure that this power is checked 
in such a way as to make it 
impossible for it to be misused. This 

is best achieved by limiting the 
duration of office” (Ivi, p. 138). 

41 P. Rosanvallon, Introduzione a 
Controdemocrazia. La politica 
nell’era della sfiducia (2006), trad. di 
A. Bresolin, Castelvecchi, Roma, 
2012, p. 11. 

42 Cfr. Ibidem, p. 12. 
43 Ibidem: “Montesquieu le ha fornito la 

sua formulazione canonica e i Padri 
fondatori del regime americano le 
hanno dato forma costituzionale.” 

44 Ibidem, p. 13. Emerge dal discorso di 
Rosanvallon come questa tipologia di 
sfiducia (basata sui checks and 
balances, sull’equilibrio fra i poteri, 
ecc.) sia anche ormai insufficiente, in 
quanto assorbita essa stessa dentro il 
meccanismo della rappresentanza e 
dunque dei “poteri distanti” dal 
cittadino. 

45 Cfr. Ibidem. 
46 Ibidem, p. 14, ove Rosanvallon 

specifica altresì: “La contro-demo-
crazia fa in tal modo sistema con le 
istituzioni democratiche legali. Mira a 
prolungarne e a estenderne gli effetti; 
ne costituisce il contrafforte.” 

47 P. Rosanvallon, Controdemocrazia. 
La politica nell’era della sfiducia, 
cit., p. 129.  

48 Ibidem; l’autore specifica: “A questo 
proposito, la rinuncia, l’astensione o 
il silenzio sono vere forme di espres-
sione politica. Sono onnipresenti e 
hanno un ruolo che non può essere 
trascurato”. Il significato dell’asten-
sione deve probabilmente essere 
ancora adeguatamente approfondito, 
specialmente in rapporto al concetto 
di consenso: può trattarsi in taluni 
casi di una “fuga dalla scelta”, che 
però può avere effetti indiretti sulle 
scelte elettorali. Talora l’elettore che 
sceglie di non votare, in realtà rifiuta 
di mobilitarsi esclusivamente in base 
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alla logica del “male minore”: posto 
di fronte ad alternative comunque 
sgradite, esprime con l’astensione, in 
un certo senso, un dissenso nei 
confronti di un orizzonte di scelte dal 
quale si sente escluso in partenza. 
Ragionare in termini di “scelta del 
male minore” è ai suoi occhi già una 
sconfitta – è un’opzione che non offre 
alcuna contropartita (o ne offre una 
estremamente incerta), fa vincere le 
“ragioni di altri” e in più, certificando 
formalmente la propria (forzata, 
fittizia, ma in quanto formale non 
revocabile) adesione a quelle ragioni, 
attesta anche l’irrilevanza della 
propria identità politica (che non può 
essere conservata come tale nel voto, 
ma riformulata nei termini graditi ai 
soggetti che dominano la compe-
tizione elettorale – si pensi ad es. alla 
questione del “voto utile” special-
mente nel ballottaggio). 

49 Ibidem, p. 130. 
50 La figura del cittadino come valu-

tatore “terzo” dell’operato dei 
decision makers non si concilia con 
l’idea del cittadino “implicato” nella 
politica attraverso la partecipazione. 
In realtà Rosanvallon non sottovaluta 
l’importanza di quest’ultima (giacché 
scrive, tra l’altro: “La democrazia 
partecipativa corrisponde in primo 
luogo a una richiesta sociale. I 
cittadini accettano sempre meno di 
limitarsi a votare dando carta bianca a 
chi li rappresenta. Vogliono che le 
loro opinioni e i loro interessi siano 
presi in considerazione in modo più 
concreto e continuo”: cfr. Ivi, p. 211), 
ma ritiene che essa non riesca a 
trovare concreta realizzazione al di là 
dell’amministrazione locale, perché 
fondamentalmente risponde all’impe-
rativo di gestire in maniera efficiente 
le problematiche territoriali; la 

democrazia partecipativa è quindi 
soprattutto una soluzione tecnica che 
rientra nella tendenza – vista con 
sfavore da Rosanvallon – alla 
spoliticizzazione e può avere un 
impatto positivo soltanto per la sua 
funzione pedagogica. “Dunque – egli 
sostiene – non possiamo sacralizzarla 
né vedere in lei la chiave necessaria 
per il progresso democratico” 
(Ibidem). 

51 Cfr. A. Lijphart, Introduzione a Le 
democrazie contemporanee (2012), a 
cura di L. Verzichelli, Il Mulino, 
Bologna, 2014, p. 23. 

52 Ibidem, p. 24. 
53 Ibidem. 
54 A. Lijphart, Le democrazie 

contemporanee, cit., p. 56. 
55 Ibidem. 
56 Cfr. Ibidem, p. 57. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem, p. 318. 
59 Ibidem, p. 305. 
60 Ch. Mouffe, Politique et agonisme, in 

“Rue Descartes”, n. 67 (2010), p. 19. 
61 Cfr. Ibidem. 
62 Ibidem, p. 18. 
63 Ibidem, p. 19. 
64 Cfr. Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Cfr. Ibidem, p. 20. 
67 Distinzione che chiaramente si ri-

chiama alle tesi di Carl Schmitt sul 
“politico”, anche se giunge a con-
clusioni differenti (postula infatti la 
convivenza fra ordine politico demo-
cratico e conflitto formalizzato, che 
Schmitt avrebbe messo seriamente in 
dubbio). 

68 Cfr. Ibidem, p. 19. 
69 Ibidem, p. 20. 
70 Cfr. Ibidem. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem, p. 21. 
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73 Le peculiari rules of the game di 
regimi diversi da quello democratico 
non contemplano questa sostituibilità; 
si pensi ad es. ai regimi di tipo 
tradizionale, che non ammettono la 
natura contingente del loro “progetto 
egemonico”, anzi sono macchine 
discorsive costruite appositamente 
per dissimularla. 

74 Scegliendo però allo scopo – ça va 
sans dire – una strada diversa da 
quella tipica dei regimi autocratici o 
dell’assolutismo “hobbesiano” puro, 
la quale prevede che il consenso, in-
teso come armonia universale e come 
uniformità assoluta della massa-
popolo, si possa e si debba ottenere 
negando legittimità al dissenso, e 
imponendo quindi a tutti i cittadini/ 
sudditi l’obbligo di una “fedeltà 
conformistica” nei confronti delle 
teorie, delle “verità” e delle ideologie 
elaborate dal regime (quasi si 
trattasse di verità di fede, davanti alle 
quali ogni opinione tace). 

75 O meglio (e in senso più ampio), è 
sempre un azzardo proporre una 
teoria che abbia fra i suoi presupposti 
fondamentali e irrinunciabili l’ipotesi 
di un mondo perfetto, anziché sempli-
cemente perfezionabile – non è una 
differenza da poco, anche perché se 
una teoria è valida solo nell’ipotesi 
che il mondo in cui opera sia perfetto, 
allora è praticamente inutilizzabile; se 
invece essa suppone un mondo 
perfettibile, indica già con questo il 
suo compito (possibile, in questo 
caso, anche qualora non sia pensato 
in maniera del tutto soddisfacente o 
corretta). 

76 Il che ovviamente non vuol dire che 
lo studio razionale, ovvero la 
riflessione argomentata (politologica, 
filosofica, ecc.) intorno alle “ragioni” 
delle parti, e quindi intorno ai loro 

pregi e limiti, non sia utile; non può 
però sempre e in ogni circostanza 
essere fatta valere direttamente come 
argomento politico decisivo, special-
mente quando si parte dal pre-
supposto (politicamente debole) che 
le ragioni “degli altri” non debita-
mente argomentate sul piano logico-
razionale non debbano neppure essere 
prese in considerazione (giacché non 
sono ritenute, per così dire, “degne di 
cittadinanza”). 

77 Probabilmente i sostenitori della 
democrazia deliberativa potrebbero 
obiettare che questa argomentazione 
è affetta da un pregiudizio: essa 
esclude infatti che la razionalità del 
singolo, se messa nelle condizioni 
ideali per operare (l’agorà ideale cui 
si accennava), possa svincolarsi dai 
condizionamenti posti in essere dalla 
cultura dominante. Tuttavia il pro-
blema sta proprio – come si diceva – 
nell’ipotesi che possano darsi nella 
realtà quelle “condizioni ideali” che, 
ponendo il singolo in un virtuoso 
isolamento, lo liberino da ogni 
condizionamento e ne facciano un 
“cittadino rousseauiano” in grado di 
tirar fuori dalle profondità del proprio 
sé un tesoro nascosto di “ragioni 
disinteressate”. 

78 Cfr. supra, nota 69. 
79 J.S. Dryzek, „Deliberative Democracy 

in Divided Societies: Alternatives to 
Agonism and Analgesia”, in Political 
Theory, vol. 33, nr. 2 (2005), p. 221. 

80 Sembra che, per questa via, la 
decisione, pur invocata come centro 
del “politico” che distingue amico e 
nemico, venga tuttavia lasciata inde-
finitamente in sospeso, per non 
comprimere autoritativamente lo 
spazio del conflitto. 

81 Cfr. A. Floridia, Un’idea deliberativa 
della democrazia. Genealogia e 
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principi, Il Mulino, Bologna, 2017, p. 
119: “Non si può […] attribuire a 
Habermas una visione armonicistica, 
a-conflittuale, della democrazia e 
della politica, o la visione 
idealizzante di una società futura che 
si autogoverni attraverso il discorso 
razionale: a fronte di una società e di 
una politica in cui oramai domina “un 
particolarismo generalizzato” […], e 
di una teoria della democrazia che si 
limiti a registrare questo dato 
empirico, Habermas afferma la 
necessità di cogliere democrazia e 
politica come il campo in cui si 
dipana, appunto, un conflitto fra 
logiche dell’azione sociale 
profondamente diverse, ma in cui tali 
logiche anche convivono e si 
intrecciano”. Floridia, nello stesso 
ben articolato saggio, evidenzia 
giustamente come sia importante 
anche distinguere le varie fasi del 
pensiero di Habermas, e come sia 
pertanto necessario non attribuire ad 
alcuni concetti habermasiani come 
quello di “situazione discorsiva 
ideale” (elaborato negli anni 
Sessanta) un rilievo politico che non 
compete loro (cfr. Ibidem, pp. 85-88, 
113-123). 

82 La competizione sregolata e intesa 
come valore assoluto capace di dare a 
se stesso le proprie norme di 
condotta, ignorando e comprimendo 
il tessuto cooperativo della società, 
rappresenta di fatto una 
precondizione ideale per il riproporsi 
del rischio del bellum omnium contra 
omnes ipotizzato da Hobbes: un’idea-
limite, insomma, che sta ad indicare il 
punto di rottura dell’equilibrio 
delicato che regge l’“obbligazione 
politica” moderna. 

83 Sul concetto di pluriverso nel 
pensiero politico di Giuseppe Rensi, e 

sul tema, da lui sviluppato, del 
rapporto fra ragione e molteplicità, mi 
permetto di rinviare al mio saggio 
Ragione e non ragione. La maturità 
politica di Giuseppe Rensi, Liberaria 
Editrice, Bari, 2010, in particolare 
alle pp. 1-9. 

84 Anche se potranno darsi, di volta in 
volta, àmbiti di pluralismo meno 
problematici da rappresentare, o 
politicamente non decisivi (se si 
ritiene in democrazia valida ogni 
espressione artistica, ad es., il 
pluralismo delle correnti artistiche 
non rappresenterà un problema da 
affrontare in sede politica; in un 
regime totalitario, invece, anche 
questo pluralismo potrebbe essere 
considerato politicamente 
inaccettabile perché sospetto, come la 
prassi di determinati regimi ha 
dimostrato). 

85 Oggetto del consenso “originario” 
non è però una sorta di “stato di 
natura originario” che preesiste ad 
ogni costruzione storico-culturale, 
sociale e istituzionale; con consenso 
“originario” si intende l’accettazione 
della condizione data nella quale di 
volta in volta ciascun soggetto, al 
momento della propria nascita, o 
comunque negli anni della propria 
formazione di base, si trova immerso. 
Tale condizione non è invaria-
bilmente la stessa per tutti: muta a 
seconda delle epoche, delle latitudini, 
ecc., ed è comunque un costrutto 
culturale, politico, sociale, un pro-
dotto della storia umana, e non una 
“condizione di natura”. È una 
nozione di cui si dànno in questa sede 
solo alcune coordinate sommarie, e 
che meriterebbe di essere ulterio-
rmente approfondita. 

86 Ovviamente anche i regimi auto-
cratici hanno supporter convinti e 
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consapevoli, e non soltanto “aderenti 
loro malgrado” o sostenitori forzati; 
ma questo dato non muta la sostanza 
del discorso: tutti i cittadini che 
vivono sotto un regime autocratico 
sono iscritti “d’ufficio” fra i soste-
nitori entusiasti del regime medesimo 
– tranne coloro che vengono, se non 

perseguitati, in qualche modo posti 
sotto attenta osservazione o sorve-
glianza dalle autorità – pertanto 
questo consenso “ufficiale e unani-
me” è perlopiù un “consenso senza 
alternativa”, per nulla assimilabile al 
consenso che può esprimersi e 
registrarsi nelle democrazie. 
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Antimarxiştii: intelectualii publici şi structurarea spaţiului 
public românesc în postcomunism 

 
(The anti-marxists: the public intellectuals and the structuring of 

the romanian public space in post-communism) 
 
 

Dragoş DRAGOMAN 
 

 
Abstract: The dominance of right-wing ideas, as well as the difficulties of left-
wing ideas to openly express during post-communism, raise the problem of the 
genesis of an autonomous public space. The existance of an autonomous public 
space is a requisite not only for the exchange of ideas, but also for a common 
reality, a reality capable to define common interests and objectives. Through 
Critical Discourse Analysis, the article identifies the virulent expression of right-
wing ideas and the violent critiques of Marxist ideas as serious obstacles in 
generating an autonomous public space through discoursive interactions in post-
communist Romania. 
 
Keywords: Intellectuals, Post-Communism, Neo-Liberalism, Marxism, Public Space. 

 
„(Domnule Băsescu,) Timp de 10 ani cât aţi fost (…) preşedintele României, nu 
aţi făcut decât să ne aşezati pe drumul pe care noi (…) trebuia să ne aşezăm. Şi 
pentru asta vă mulţumim". 
(Gabriel Liiceanu, 9 mai 2014, primind Ordinul Naţional „Steaua României”) 

 
Tranziţia democratică post-comu-

nistă nu a fost dependentă, aşa cum 
se credea iniţial, doar de factori 
instituţionali şi economici.1  

 România şi ţările din regiune au 
avut o traiectorie influenţată con-
sistent şi de factori culturali. Unii 
dintre ei se referă la valorile demo-
cratice şi la sprijinul acordat demo-
craţiei ca nou sistem politic, alţii se 
referă la acceptarea diversităţii etno-

culturale. Tranziţia nu a fost una 
dublă, instituţional-economică, ci una 
tripla sau chiar cvadruplă, dacă in-
cludem în procesul larg al tranziţiei 
factori legaţi de consolidarea unui 
strat naţional independent, alături de 
definirea cetăţeniei şi a relaţiei sale 
cu dimensiunea etnică.2 Desigur, 
procesul de transformare socială este 
unul complex şi mai îndelungat. 
Dacă aşteptarea era de şase luni 



POLIS 

 158 

pentru schimbările constituţionale şi 
de şase ani pentru cele economice, 
aşteptarea pentru transformarea tipa-
relor mentale, a valorilor şi compor-
tamentelor era una lungă, de două sau 
chiar de trei generaţii.3 

Structurarea spaţiului public sub 
influenţa intelectualilor post-comu-
nişti a fost un subiect mai puţin 
studiat decât schimbarea valorilor la 
nivel social general.4 Oricum, el a 
fost mai curând studiat ca putere de 
influenţă publică a intelectualilor în 
sprijinirea forţelor democratice în 
jocul de putere post-comunist.5 În 
contextul transformărilor politice de 
după 1989 şi al competiţiei politice 
legate de primele alegeri democratice 
din mai 1990, discuţia publică era 
centrată pe rolul intelectualilor anti-
comunişti în epurarea societăţii de 
elementele de putere ale vechiului 
regim. În termenii lui Gabriel 
Liiceanu, era pur şi simplu un „apel 
către lichele”.6 Odată cu orientarea 
României către ţintele de politică 
externă şi cu consolidarea demo-
cratică a României prin alternanţa la 
putere a tuturor partidelor semni-
ficative, subiectul decomunizării a 
luat forma discuţiei despre accesul la 
arhivele fostei Securităţi şi la cali-
tatea de informator şi colaborator al 
diverselor persoane cu Securitatea ca 
poliţie politică.7 Ulterior, discuţia a 
devenit treptat irelevantă, pe măsura 
consolidării capitalismului autohton 
şi a integrării României în Uniunea 
Europeană. 

O atenţie mult mai mică a fost 
acordată rolului intelectualilor anti-
comunişti şi apoi antimarxişti în 

generarea spaţiului public, văzut ca 
spaţiu de interacţiune a discursurilor 
argumentative. Felul în care spaţiul 
public este generat şi dominat discur-
siv şi simbolic de ideologiile politice 
hegemonice a fost uitat. La fel şi rolul 
public al intelectualilor. Ar putea exista 
o opoziţie a intelectualilor de dreapta 
faţă de o putere politică de dreapta? 
Ar fi putut o astfel de opoziţie limita 
derapajele populismului din perioada 
2009-2012, abuzul de putere şi co-
rupţia la nivel înalt?8 De ce şi-au aban-
donat intelectualii de dreapta rolul 
critic pe care l-au jucat în prima parte 
a tranziţiei democratice? Ar putea do-
minaţia simbolică a liberalismul trium-
fător să inhibe răspunsurile intelectu-
alilor de stânga şi, astfel, să afecteze 
generarea unei sfere publice, a unui 
spaţiu de libertate în care să conteze 
argumentele, nu puterea şi statusul? 
Exprimă oare discursul intelectualilor 
de dreapta satisfacţia victoriei ideolo-
gice şi, mai mult, este el semnificativ 
pentru democraţie înţeleasă strict ca 
dominaţie a majorităţii? 

Analiza discursului argumentativ 
exprimat de intelectualii de dreapta în 
revista Idei în Dialog scoate în evi-
denţă liniile de forţă în structurarea 
spaţiului public şi tipul argumentelor 
folosite în lupta lor ideologică cu 
marxismul şi comunismul. O astfel 
de analiză încearcă să înţeleagă felul 
în care marxismul şi comunismul, ca 
ideologie şi practică politică, sunt 
văzute de intelectualii de dreapta, 
neoliberali şi neoconservatori, şi care 
este rolul pe care aceştia li-l rezervă 
în construirea democraţiei post-
comuniste din România. Mai departe, 
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analiza ar putea fi continuată prin 
descrierea traiectoriei ideologice a 
intelectualilor anticomunişti din 
primii ani ai tranziţiei. Deşi conso-
lidarea rapidă a capitalismului, în 
forma sa cea mai autentic liberală, a 
produs transformări sociale masive în 
ceea ce priveşte distribuţia pro-
prietăţii (un episod aparte fiind regu-
lile şi reţelele de distribuire a acti-
velor fostelor întreprinderi socialiste), 
critica intelectualilor de dreapta a 
virat spre un conservatorism atent la 
transformarea valorilor dominante la 
nivel social. Intelectualii de dreapta 
nu sunt îngrijoraţi de creşterea ine-
galităţilor şi a inechităţii, ci de con-
sumerismul, agnosticismul şi lipsa de 
conştienţă a concetăţenilor recăzuţi în 
modernitate. Nu capitalismul este cri-
ticat, ci lumea modernă. Vom lăsa 
această temă pentru o discuţie ulte-
rioară şi ne vom ocupa aici de structu-
rarea discursului anticomunist ca ex-
presie a dominaţiei majorităţii în nou 
democraţie liberală post-comunistă. 

 
 

Interacţiunea discursivă şi 
formarea spaţiului public 
 
Spaţiul public poate fi conceput, 

desigur, ca un spaţiu existent asemă-
nător celui fizic. El poate fi deci 
ocupat, dominat de o ideologie sau 
alta. Liniile de forţă ale conflictului 
dintre diverse tabere adverse se pot 
modifica precum liniile frontului pe 
un câmp de luptă. Învingătorul poate 
ocupa, teoretic, întreg spaţiul public. 
Dar spaţiul public poate fi conceput 
şi ca produsul interacţiunii dintre 

indivizi, categorii şi grupuri. El nu 
există ca atare decât ca rezultantă a 
interacţiunii, ca un câmp generat cu 
intensitate variabilă. Altfel spus, el nu 
există decât ca formă a interacţiunii. 
Când interacţiunea lipseşte, spaţiul 
public lipseşte. Spaţiul public, sau 
sfera publică9, este un mediu, care se 
fondează pe raţiunea politică, un 
spaţiu în care indivizii se pot exprima 
liber, fără constrângeri de timp, 
resurse, teme şi unde argumentele 
primează în faţa puterii şi a statu-
sului. Acest spaţiu este creat chiar de 
interacţiunile dintre indivizii dispuşi 
să accepte că ideile argumentate au 
putere mai mare decât autoritatea 
tradiţiei.10 

Generarea (sau regenerarea) unui 
spaţiu public este un element im-
portant în consolidarea democraţiei 
după comunism. Spaţiul public 
trebuie să devină un mediu propice 
justificării şi responsabilităţii politice, 
dar şi al iniţiativei politice şi mobi-
lizării sprijinului politic. El devine 
astfel o resursă politică, facilitând 
atât formarea autonomă a opiniei 
publice, cât şi abilitatea cetăţenilor de 
a influenţa deciziile politice.11 

Lipsa unei interacţiuni care inhibă 
dezvoltarea spaţiului cultural a fost 
deja semnalată de Horia-Roman 
Patapievici.12 Deşi concluziile sale 
referitoare la incapacitatea inte-
lectualilor de a dialoga, de a continua 
idei şi proiecte sunt relevante pentru 
spaţiul public, Patapievici nu extinde 
analiza fenomenului la spaţiul public 
generat de interacţiunea discursivă 
derivată din conflictul interpretărilor 
comunismului în postcomunism. 
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Altfel spus, dominaţia covârşitoare a 
neoliberalismului, condamnarea comu-
nismului ca marxism şi stigmatizarea 
ideilor de stânga (politice, culturale 
sau sindicale)13 a inhibat un răspuns 
intelectual şi ideologic (în sens de 
viziune asupra lumii) adresat ideo-
logiei dominante în postcomunism. 
Lipsa unui astfel de răspuns a 
consolidat statutul neoliberalismului 
în regiune drept the only game in 
town, justificat şi de prăbuşirea 
răsunătoare a regimurilor comuniste 
în Europa de Est.14 Abia mai târziu, 
după consolidarea capitalismului, 
discuţii referitoare la probleme de 
echitate şi inegalitate şi-au făcut 
apariţia în fostele ţări comuniste,15 
dar mai puţin pregnant în România.16 
Chiar şi conversia intelectualilor 
ultra-liberali din primii ani ai tranzi-
ţiei, inclusiv Horia-Roman Patapievici, 
la un conservatorism cu accente 
naţionale şi religioase opus tendin-
ţelor consumeriste şi internaţio-
naliste, dar fără critica deschisă a 
sistemului economic capitalist, a 
trecut relativ neobservată. Această 
conversie este mult mai bine ana-
lizată în Ungaria, de exemplu, unde 
transformarea a inclus şi reorga-
nizarea spaţiului politic partizan.17 

De unde vine tendinţa inte-
lectualilor anticomunişti de a susţine 
şi legitima politicienii şi politicile de 
dreapta, cum arată critica lor la 
adresa comunismului ca regim politic 
dar mai ales ca ideologie şi care sunt 
consecinţele dominaţiei necontestate 
a discursului neoliberal în România, 
acestea sunt câteva întrebări impor-
tante pentru înţelegerea formării 

câmpului intelectual şi a spaţiului 
public în România. 

 
 
Calea intelectualilor 
anticomunişti spre putere 
 
Situaţia actuală a intelectualilor 

antimarxişti nu poate fi înţeleasă 
separat de evoluţia lor post-
comunistă. Ca opoziţie la puterea 
post-comunistă formată, de fapt, din 
foşti comunişti, intelectualii anti-
comunişti au jucat rolul de opoziţie 
politică, legitimându-i cu poziţia lor 
de status cultural pe liderii politici ai 
opoziţiei. Ei continuau, în perioada 
de tranziţie, o revoluţie neterminată 
sau o cvasi-revoluţie. Scopul lor era 
transformarea politică, economică şi 
socială mai rapidă şi mai adâncă 
decât erau dispuşi cei care deţineau 
puterea la acel moment. Deşi în 
competiţie politică şi electorală cu 
foştii comunişti, terenul lor predilect 
era mai curând moral şi ideologic. 
Abordarea lor moralizatoare se putea 
compara cu opera unor taumaturgi 
morali, chemaţi să purifice ritualic şi 
să grăbească însănătoşirea unei so-
cietăţi moralmente bolnave, încă chi-
nuită de sechelele regimului comu-
nist. Făcând un „apel către lichele”, 
intelectualii anticomunişti cereau 
măsuri reparatorii şi moralmente pro-
filactice, precum restituirea tuturor 
proprietăţilor deţinute anterior instau-
rării comunismului şi lustraţia. Sim-
bolic, condamnarea publică, oficială, 
a regimului comunist, era şi ea o 
măsură reparatorie. Deşi neurmată de 
politici concrete de sancţionare a 
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celor vinovaţi de crime (care şi-au 
păstrat pensiile şi decoraţiile, postu-
rile de conducere din administraţie şi 
servicii secrete, contractele avanta-
joase cu firmele de stat conduse de 
oameni de partid), condamnarea regi-
mului comunist în şedinţă solemnă a 
parlamentului de către Preşedintele 
Traian Băsescu a însemnat o ruptură 
faţă de poziţia anterioară a conducerii 
statului român. Ea a fost însă şi cel 
mai puternic anestezic administrat 
intelectualilor anticomunişti, con-
strânşi de această acţiune ideologică 
să-şi modereze sau chiar să-şi inhibe 
orice critică rezonabilă. 

În ciuda frustrărilor generate de 
schimbările mai lente de la începutul 
anilor tranziţiei democratice, aceste 
măsuri au fost parţial puse în practică 
după cucerirea puterii politice. Acest 
lucru se asociază cu victoria ideo-
logică şi cu accesul intelectualilor 
anticomunişti la sfera puterii politice. 
Ar fi fost de neconceput ca inte-
lectualii anticomunişti să nu fie 
asociaţi la putere. Stoparea ascen-
siunii lor spre putere, deja începută în 
anii consolidării regimului comunist, 
ca o clasă cu competenţe necesare 
gestiunii unei societăţi industriale tot 
mai complexe, a constituit motivul 
opoziţiei lor deschise faţă de regimul 
comunist în toate ţările central euro-
pene, mai puţin în România. Recu-
perarea statusului de opoziţie antico-
munistă, cu preţul întăririi desin-
cronizării istorice, a survenit mult 
mai târziu, când deja regimul comu-
nist se prăbuşise sub protestul ma-
selor ce înfăptuiau revoluţia antico-
munistă din decembrie 1989. Victoria 

politică a intelectualilor anticomu-
nişti a fost dublată şi de supremaţia 
ideologică transpusă în funcţionarea 
neîngrădită a neoliberalismului victo-
rios. Această supremaţie a neolibe-
ralismului, fondat pe victoria ideo-
logică în confruntarea dintre siste-
mele de idei şi regimuri politice, a 
generat nu doar funcţionarea pieţei de 
mărfuri şi servicii, dar şi pe cea de 
idei. Dominaţia necontestată a ideilor 
de dreapta, fără distincţie, este 
factorul constitutiv al spaţiului public 
actual, cu consecinţe ce urmează să 
fie schematic trecute în revistă în 
acest articol. Înainte de această 
discuţie, să vedem cum arată argu-
mentele intelectualilor anticomunişti 
şi antimarxişti împotriva ideilor de 
stânga, aşa cum se exprimau aceste 
idei de stânga oficial înainte de 1989 
şi cum sunt ele întâmplător şi ne-
sistematic exprimate în postcomunism. 

 
 
Anticomunism şi antimarxism: 
o analiză critică de discurs 
 
Analiza de faţă este o analiză 

critică de discurs (Critical Discourse 
Analysis – CDA). Ea nu este una de 
conţinut, aşa cum s-ar putea crede la 
prima vedere, ci una care urmăreşte 
structurarea argumentelor pentru 
justificarea autorităţii discursive. Ca 
şi în spaţiul public, elementele de 
putere nu sunt distribuite uniform, 
astfel că o analiză de conţinut este 
irelevantă pentru reliefarea argumen-
telor şi tehnicilor discursive utilizate, 
din moment ce CDA nu utilizează 
eşantioane reprezentative statistic. 
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CDA a devenit o metodă favorită de 
analiză a discursului, considerat ca 
element al procesului social legat 
dialectic de alte elemente. Astfel, 
spune Fairclough, relaţiile sociale, 
puterea, instituţiile, credinţele şi valo-
rile culturale sunt în parte discursive 
(sau semiotice, cum spune autorul), 
în sensul că sunt relaţional depen-
dente de alte elemente sociale, pe 
care discursul le exprimă. De aceea 
CDA este întotdeauna o încercare de 
analiză trans-disciplinară şi critică, în 
sensul în care ea încearcă să scoată la 
lumină „nedreptăţile” curente (în sens 
larg – inechitatea, nedreptatea, lipsa 
de libertate etc.), cercetând originile, 
cauzele şi motivele persistenţei lor în 
societate. Cum subliniază Fairclough, 
CDA explorează relaţia dialectică 
dintre discurs şi alte elemente sociale 
pentru a scoate în evidenţă locul şi 
rolul discursului în perpetuarea şi 
schimbarea relaţiilor inegale de 
putere (dominaţie, marginalizare, ex-
cludere etc.), dar şi în procesul ideo-
logic mai larg. CDA este de preferat 
atunci când analizăm strategiile 
discursive, mai ales din moment ce 
putem înţelege discursul drept moda-
litate de contestare sau justificare a 
pretenţiilor de validitate, precum 
adevărul şi dreptatea normativă.  

Analiza de faţă foloseşte ca ele-
mente de discurs articolele publicate 
în perioada 2007-2009 în revista Idei 
în Dialog. Iniţiată în 2005 de Horia-
Roman Patapievici ca o platformă de 
dezbatere, revista a devenit rapid un 
stindard al dreptei intelectuale româ-
neşti şi suportul expresiei convin-
gerilor (neo)liberale şi conservatoare 

cele mai consecvente. Perioada aleasă 
este suficient de largă pentru a nu 
limita analiza de discurs la eventuale 
articole accidental alese ca reprezen-
tative. Concluziile analizei deschid 
noi perspective asupra structurării 
spaţiului public în general, dar şi 
asupra funcţionării democraţiei în 
special. Dacă o analiză paralelă a 
parcursului democratic al României 
ar putea demonstra atingerea obiecti-
velor de democratizare, precum şi un 
incipient fenomen de consolidare 
democratică, concluziile studiului 
asupra structurii şi funcţionării spa-
ţiului public ridică serioase semne de 
întrebare. La fel ca la începutul 
procesului de democratizare, elitele şi 
cetăţenii sunt actorii prinşi în 
constrângerile transformărilor socia-
le, pe care le pot însă parţial in-
fluenţa. Regresul democratic actual 
din unele state central şi est-europene 
se bazează întocmai pe această com-
binaţie de constrângeri relaxate odată 
cu apartenenţa acestor ţări la NATO 
şi UE, care încurajează acţiunea de 
putere a elitelor dezinhibate, dar şi pe 
mobilizarea susţinerii populare. Lipsa 
unei contraponderi intelectuale, ca 
parte a societăţii civile, la derivele 
antidemocratice ale dreptei, atunci 
când ele se fac simţite, este o ame-
ninţare serioasă la adresa democraţiei 
din România. Mai mult, capacitatea 
uluitoare de mobilizare a cetăţenilor 
prin noile mijloace de comunicare, în 
contrast cu nivelul de discernământ 
în probleme publice complexe şi 
sensibile, nu face decât să cultive 
iraţionalismul, sentimentul puterii 
celor numeroşi şi vocali, intoleranţa 
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manifestată faţă de orice opinie con-
trară. În această combinaţie de com-
portamente antidemocratice ale elite-
lor, susţinute de presiunea enormă a 
mobilizării publice iraţionale, emo-
ţionale şi uneori violente a cetăţenilor 
conectaţi unui flux informaţional 
constant ridicat şi deci imposibil de 
filtrat raţional, aici se poate vedea 
importanţa unui spaţiu public neutru, 
paşnic şi egalitar, generat de in-
teracţiunea constantă a actorilor 
dispuşi să lase să primeze argu-
mentele, nu diferite forme de putere, 
status sau autoritate. Vom reveni 
asupra transformărilor antidemo-
cratice şi asupra funcţionării spaţiului 
public după analiza structurării argu-
mentelor intelectualilor publici de 
dreapta. 

 
 
Dreapta şi stânga: opoziţie şi 
identitate 
 
Cum era de aşteptat, identificarea 

dreptei post-comuniste nu se putea 
face decât prin mecanisme ce ţin de 
structurarea alterităţii. Tradiţiile pre-
comuniste erau prea firave şi prea 
îndepărtate pentru ca memoria so-
cială şi culturală să permită reco-
nectarea democratică şi ideologică la 
o realitate anterioară comunismului. 
Astfel, fenomene distincte precum 
democratizarea şi cristalizarea iden-
tităţii ideologice, cultivarea memoriei 
rezistenţei antitotalitare, redesco-
perirea valorilor de dreapta prin pu-
blicarea masivă a autorilor relevanţi, 
critica stângii intelectuale de către 
intelectualii occidentali de dreapta, 

toate s-au combinat pentru a pozi-
ţiona dreapta intelectuală românească 
ca democratică, antitotalitară, (neo)li-
berală, elitistă şi pe deplin frecven-
tabilă. Prin comparaţie, chiar şi se-
minarul (sau poate mai ales semi-
narul) ţinut de un intelectual de 
stânga precum Alain Badiou la Ecole 
Normale Supérieure este unul ne-
frecventabil, cu note de seminar pe 
care le citeşti doar „ţinându-te de 
nas”, un seminar urmărit de un public 
pestriţ, de studenţi tineri şi bătrâni, 
bărbaţi neraşi, prost îmbrăcaţi sau 
foarte eleganţi, precum şi de „femei 
delăsate în căutare de senzaţii tari”. 
Cu toţii sunt fascinaţi de o iluzie, 
anume de posibilitatea unei societăţi 
comuniste. 

Dar dacă discursul intelectualilor 
de stânga occidentali poate fi privit 
mai detaşat, ca pe un joc oarecum 
ridicol, acţiunea şi discursul stângii 
sunt mult mai problematice în 
România post-comunistă. Pentru că 
aici persistă dilema dacă vocile de 
stânga pot participa la un efort de 
reclădire democratic, dacă este posi-
bilă cultivarea unei stângi democra-
tice ca ferment al democraţiei consti-
tuţionale. Asta pentru că stânga, cea 
mai veche dar mai ales cea mai nouă, 
este un proiect de natură resenti-
mentară îndreptat împotriva libera-
lismului, un proiect resentimentar 
„îndatorat unui tiermondism agresiv 
ce îşi întemeiază retorica violenţei pe 
cultivarea frustrărilor unor spaţii pe-
riferice, geografic şi cultural”. Acest 
resentiment este cel care-i alimen-
tează pe un Dario Fo, Susan Sontag 
sau Noam Chomsky, în opoziţie cu 
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„bărbaţii albi şi morţi” pe care se 
ridică „un eşafodaj al pluralismului şi 
libertăţii”. Civilizaţia devine astfel 
unica barieră în faţa barbariei. 

Acesta este, până la urmă, meritul 
alianţei dintre liberalism şi conser-
vatorism, de a fi „ieşit victorios în 
lupta cu socialismele şi totalita-
rismele secolului trecut”, de a fi 
reacţionat la valul socialist ce dorea 
restrângerea libertăţii individuale în 
numele justiţiei sociale şi egalităţii. 
Acum apar noi provocări, dar şi o 
incertitudine cu privire la capacitatea 
dreptei occidentale de a relansa 
marele experiment istoric liberal-
democratic-capitalist, de „a ghida 
corabia civilizaţiei occidentale”.  

 
 
Stânga politică şi intelectuală: 
intensificarea definiţiei 
 
Definirea anterioară a dreptei în 

contrast cu stânga este una în trepte. 
Dar trecerea este foarte abruptă, de 
cele mai multe ori. Construcţia 
discursivă trece foarte repede de la 
identificare, de la prezentarea su-
biectului în contrast, la intensificarea 
definiţiei. Foarte repede, identificarea 
dintre liberalism şi civilizaţia occi-
dentală apare natural în logica 
discursului. La fel apare şi identitatea 
fără greş a liberalismului şi a demo-
craţiei, dar şi a capitalismului, for-
mând un triunghi fundamental al 
civilizaţiei europene occidentale. 
Barbaria nu este decât apanajul 
stângii, camuflată abil în spatele unor 
frustrări anticapitaliste şi antiocci-
dentale. Stânga nu este decât o 

„catastrofă mortuară”, iar în România 
de după 1989, stânga politică şi inte-
lectuală este legitimă doar prin „înşe-
lăciune plenară”, prin „impostură 
sistematică”, iar „noua stângă se 
exercită într-o zonă de competenţă 
distructivă care cancerizează de 20 de 
ani ţesutul social românesc”. Altfel 
spus, opera stângii „riscă să dizolve, 
într-un viitor mult mai apropiat decât 
se crede, şansele de supravieţuire a 
României în condiţii de libertate”. 
Această stângă, „redescoperită tonic 
de intelectuali tineri e cel mai im-
portant motor al subdezvoltării 
româneşti”. Dar argumentul final este 
cel al crimelor stângii, de unde şi 
întrebarea legitimă în ochii inte-
lectualilor publici, anume „cum mai 
poate fi cineva de stânga, în 
România, după catastrofa mortuară a 
stângii în România?” 

Argumentul crimelor inerente 
stângii este cel care închide orice 
posibilitate de răspuns. Iar acest 
argument revine mai frecvent decât s-
ar putea crede în condiţiile post-
comunismului şi a schimbărilor gene-
raţionale. Generalizarea şi perma-
nenţa vinovăţiei ar fi greu de acceptat 
dacă ea ar fi adresată tuturor ger-
manilor, drept criminali sadici, sau 
tuturor francezilor din zona de ocu-
paţie, drept colaboraţionişti meschini. 
La fel de greu de acceptat ar fi asi-
milarea dreptei politice cu nazismul 
şi fascismul. Stânga poate fi însă fără 
discuţii asimilată atât crimei în masă, 
cât şi crimei individuale. Prin natura 
sa criminală, stânga este programată 
să distrugă suflete, conştiinţe, vieţi. 
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Critica unui astfel de discurs nu 
poate viza negarea crimelor trecu-
tului, cu toată analiza complicată a 
circumstanţelor şi motivaţiilor, ci 
doar indica mecanismul prin care 
generalizarea vinovăţiei este orientat 
către inhibarea şi în final anularea 
oricărei posibilităţi de schimb de idei. 
Când stânga este inerent criminală şi 
toţi cei etichetaţi de stânga sunt com-
plici (cel puţin în limitele legitimării 
valorilor de stânga, dacă ele chiar 
există cu adevărat şi nu sunt doar 
justificări ale crimelor trecute şi 
viitoare), dialogul necesar generării 
spaţiului public este problematic. 
Asta pentru că retorica împotriva 
stângii criminale desfăşoară un im-
presionant arsenal de idei, insinuări şi 
acuze. Chiar de la origini, marxism-
leninismul a fost responsabil de tra-
gedii. Comunismul, „o doctrină ma-
terialistă ca cea marxist-leninistă a 
făcut mai mult rău oamenilor” decât 
idealismul, întemeiată pe irealitate şi 
pe utopie, un adevărat „cortegiu fali-
mentar de soluţii istorice”.  Mai 
târziu, prin antifascismul pe care l-a 
îmbrăţişat, stânga a „girat regimuri 
marxiste care au ucis oameni nevi-
novaţi”, devenind principala „porta-
voce a radicalismului revoluţionar şi 
a terorismului împotriva ordinii 
democratice şi a libertăţilor civice”.  
Inerent, stânga şi-a demonstrat şi îşi 
demonstrează limitele, anume „inter-
venţia brutală, dezumanizantă în 
viaţa individului pentru a realiza 
idealuri egalitariste”, „ambiţia de a 
construi o societate nouă bazată pe 
crimă”. Aşa se explică eliminarea de 
către mişcarea comunistă a unui 

enorm număr de oameni, „pe aceia 
care erau obstacole (obiective sau 
subiective) pentru transformarea radi-
cală a societăţii”. Cu o astfel de vină 
permanent imputată, stânga nu este 
doar ilegitimă, dar şi obraznic-agre-
sivă. Tinerii stângişti dau dovadă de 
o „cultură instabilă şi eterogenă”, de 
„incapacitate de efort.” În compa-
raţie, „un antreprenor serios mun-
ceşte mai mult decât toţi intelectualii 
de stânga (care oricum vorbesc întot-
deauna mai mult decât muncesc)”. 
Toate trădează, în cele din urmă, „o 
formidabilă uşurinţă a discursului 
omagial aşezat la picioarele egoismu-
lui”. În ciuda precarităţii intelectuale 
specifice stângii, „departamentele de 
filozofie ale lumii se îmbată cu 
aromele neomarxismului”.  

Chiar existenţa publică a stângii 
intelectuale este problematică. Aşa 
cum se exprimă fără echivoc în 
paginile revistei, „prezenţa supără-
toare a unor eufemisme prin care sunt 
exoneraţi toţi cei vinovaţi direct şi 
indirect de crimele în masa”, pentru o 
societate care a suferit experimentul 
comunist, este „greu de acceptat”. 
Marxismul, în deghizament postmo-
dern, această modă marxistă „într-o 
ţară care numără peste un milion de 
victime ale acestei ideologii (…) 
dacă am fi fost demni, ar fi trebuit să 
doar dezgust moral: însă la noi, în 
logica imitării, nu declanşează decât 
servilism intelectual”. Deşi aşa-zişii 
marxişti „antitotalitari” admit că 
Marx a greşit, că marxismul este de 
fapt totalitarism, ei „te împing într-un 
labirint de aporii, de confuzii ideo-
logice şi semantice, de divagaţii 



POLIS 

 166 

diversioniste”, insistând ca Marx să 
fie recuperat cu orice preţ. Asta deşi 
este „aproape banal să constaţi că ger-
menii totalitari nu pot fi extirpaţi din 
corpul marxismului decât cu preţul 
dezafectării lui, că utopia comunistă e 
prinsă într-o dublă capcană, luptându-
se nu numai cu aberaţia ei imanentă, 
ci şi cu comandamentele vizibil 
maligne ale „Manifestului Comunist”, 
adevărate capete de pod ale levia-
tanului totalitar”.  

A spune că stânga, oricum ar fi ea 
definită azi, nu este echivalentă cu un 
program ce vizează inevitabil geno-
cidul, este inacceptabil. Deşi nu sunt 
definiţi „cei vinovaţi direct şi indirect 
de crimele în masa”, o eufemizare a 
comunismului românesc „nu este 
decât un efect tragi-comic al unei 
miopii intelectuale incredibile şi, mai 
grav, al unei inculturi crase”, justi-
ficat de faptul că „stânga românească 
de azi suferă de o sărăcie conceptuală 
stupefiantă”. Comunismul românesc, 
aşa cum stipulează Raportul privind 
dictatura comunistă elaborat de 
Comisia prezidenţială de analiză a 
dictaturii comuniste din România 
condusă de Vladimir Tismăneanu şi 
cum a fost oficial condamnat de către 
preşedintele Traian Băsescu, s-a făcut 
vinovat de crime imprescriptibile 
împotriva umanităţii, crime ce pot fi 
încadrate chiar în „registrul feno-
menului genocidar”. Pe scurt, comu-
nismul românesc a fost o lungă listă 
de realităţi, PCR, Securitatea, colecti-
vizarea, subdezvoltarea, universul 
concentraţionar, teroarea, un regim 
criminal şi ilegitim „în întreaga sa 
existenţă istorică”.  

Capitalismul învingător: 
argumentul puterii 
 
Trecerea abruptă de la (auto) 

definirea virtuţilor dreptei în contrast 
cu viciile stângii politice şi inte-
lectuale la intensificarea opoziţiei 
prin asimilarea stângii cu crima 
colectivă şi individuală culminează 
cu un argument oarecum surprin-
zător, anume cu victoria ideologică a 
capitalismului liberal. Acest argu-
ment este surprinzător după intensi-
ficarea definiţiei stângii, ca fiind o 
catastrofă mortuară, un genocid. Asta 
pentru că argumentul victoriei dreptei 
liberale este un argument ce ţine mai 
mult de putere, decât de evidenţă. 
Altfel spus, răul stângii nu a fost 
suficient prăbuşirii sale, ceea ce a 
contat a fost competiţia ideologică 
pierdută de către stânga, peste tot 
unde idealurile sale au fost aplicate în 
societate şi economie. Volumele lui 
Vladimir Tismăneanu despre comu-
nism, pe care le recenzează autorul, 
au eliminat distincţia dintre un 
comunism bun şi unul rău, dar au 
demonstrat şi că „nu a existat nici un 
regim comunist care prin natura sa să 
fie superior unuia capitalist”. De fapt, 
„în termeni economici, el nici măcar 
nu a produs o „plusvaloare” egală cu 
a capitalismului”. De aici şi eşecul 
său politic, reprezentat de anul 1989. 
Cu toate acestea, „marota fiabilităţii 
marxismului iese mereu mereu la 
suprafaţă ca un cadavru insubmer-
sibil”. Această fixaţie pentru Marx 
persistă, ea „este practic imuabilă 
(…), atât de absurdă şi suspectă” azi, 
când „marxismul şi-a pierdut forţa de 
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eficienţă, s-a reîntors la stadiul de dren 
al umorilor anticapitaliste, de crez 
periferic şi larvar, ci cărui colportori şi-
au pierdut până şi facultatea de a-l privi 
ca pe un proiect posibil”.  

Acest argument de putere ridică 
bariere şi mai mari în constituirea 
unui spaţiu public generat de inter-
acţiunea discursivă bazată pe forţa 
logică a argumentelor. În logica 
puterii, stânga politică şi stânga inte-
lectuală sunt un permanent pericol. În 
ciuda victoriei ideologice categorice 
din 1989, stânga se regrupează şi se 
camuflează. Ea subminează din inte-
rior democraţia liberală clasică, adică 
„libera iniţiativă economică şi ega-
litatea riguroasă în faţa legii”. Stânga 
atacă acum suveranitatea democratică 
prin descoperirea „comunităţilor” 
(anume „a artiştilor, a săracilor, a ho-
mosexualilor, a partizanilor eutanasiei, 
a imigranţilor, a tinerilor, a femeilor 
peste sau sub 40 de ani, a ecologiştilor, 
a pacifiştilor, a motocicliştilor”). În 
paralel, noua religie a „încălzismului” 
(sic!) global „atacă pe un front practic 
nelimitat pilonul economic al demo-
craţiei”. Vechile sloganuri ale stângii 
„au revenit fără concept şi fără 
realism, cu ghiduşii, obrăznicii simpa-
tice şi cu o bună priză la detestabilele 
mecanisme de piaţă”.  

Enunţat mai direct, argumentul 
puterii vine să consolideze legiti-
mitatea epistemologică şi morală a 
intelectualilor publici, intelectuali de 
dreapta, cu precădere „acel grup care 
s-a polarizat în jurul GDS-ului, a 
simpatizat cu acesta sau a intrat în 
contact direct cu acest Grup”, con-
form definiţiei autorului. Intelectualii 

de dreapta „au asumat ferm un 
anumit model de modernizare a 
României post-comuniste, cel de 
dreapta, văzut tocmai ca un proiect în 
care legitimitatea epistemică să fie 
măcar egală, dacă nu mai mare decât 
cea populară”, adică de stânga. 
Alianţa cu deţinătorii de dreapta ai 
puterii nici măcar nu trebuie mascată. 
Astfel, „intelectualii recunoscuţi au 
posibilitatea de a răsfrânge o parte 
din legitimitatea lor epistemologică şi 
asupra legitimităţii politice a celor pe 
care îi asumă şi într-un fel îi pro-
tejează. Adică impunerea unui fel de 
respect maselor, care să ştie că Quod 
licet Jovi, non licet bovi”. Exemplul 
oferit de autor este tocmai condam-
narea comunismului. Aşa cum se ştie, 
„intelectualii au cerut din 1990 con-
damnarea oficială a comunismului ca 
regim criminal (…) dar când abia în 
decembrie 2006 Preşedintele ţării a 
condamnat comunismul (…) inte-
lectualii au devenit asociaţi mental ca 
partizani ai domnului Băsescu (…) Şi 
chiar dacă îl susţin pe preşedintele 
Băsescu – şi, oricum, nu o fac toţi! – 
nu e nimic mai natural decât să îţi 
susţii omul politic care îţi face 
servicii”.  

 
 
Dreapta politică şi intelectuală: 
o cultură dominantă 
 
Argumentul puterii reduce nu 

doar forţa argumentelor teoretice ale 
dreptei, dar descurajează şi dialogul 
generator al spaţiului public. Con-
damnarea comunismului, dar şi poli-
tici radicale de dreapta, vizibile în 
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desfăşurarea crizei economice din 
perioada 2009-2011, nu sunt generate 
de confruntarea ideilor într-un spaţiu 
neutru, care refuză ca statusul, auto-
ritatea, puterea, să devină decisive. 
Ele sunt chiar manifestarea domi-
naţiei dreptei intelectuale, care ajunge 
în finalul tranziţiei politice şi econo-
mice să-şi impună punctul (partizan) 
de vedere. Desigur, opţiunile politice 
ale intelectualilor de dreapta sunt 
legitime. Asta nu înseamnă însă că 
ele mai pot fi validate de o pretinsă 
legitimitate epistemologică. Spus 
altfel, opţiunile partizane de dreapta 
au părut mult timp legitime şi pe 
deplin naturale, şi ele mai apar încă 
multora astfel, doar pentru că ele sunt 
generate de o cultură publică domi-
nantă de dreapta. Susţinerea băncilor 
private din bani publici în 2010, bani 
proveniţi din împrumuturi publice 
externe, concomitent cu reducere 
unor cheltuieli curente (salarii şi 
pensii) şi a unor cheltuieli sociale 
(ajutoare de creştere a copiilor, aju-
toare pentru însoţirea persoanelor cu 
handicap etc.), nu a întâmpinat nici o 
rezistenţă semnificativă. Măsura părea 
oarecum naturală. La fel, în cultura 
neoliberală dominantă, pare natural ca 
aceleaşi bănci comerciale private să-şi 
păstreze intacte profiturile în timp de 
prosperitate, să le sporească, să nu le 
împartă nici măcar cu bugetul public 
care le-a alimentat în 2010. Orice 
discuţie cu privire la impozitarea 
(suplimentară) a băncilor este primită 
cu reticenţă şi uneori cu încruntare, 
ca un atac la existenţa fundamentală a 
proprietăţii private. 

Acceptarea mentală a postulatelor 
economice ale dreptei politice este 
opera îndelungată a dreptei inte-
lectuale. Impunerea lor practică este 
întărită de mecanismele de putere 
clasice, câştigarea alegerilor, forma-
rea guvernului, dar şi cooptarea unor 
membri ai elitei intelectuale de 
dreapta. Astfel, victoria dreptei poli-
tice devine şi victoria dreptei inte-
lectuale, în teorie şi în practică. În 
exprimarea directă a autorului, 
intelectualii de dreapta îşi impun 
agenda „constituindu-se ca un grup 
de interese propriu opus celorlalte 
grupuri de interese, adică transfor-
mându-se fulgurant de câte ori e 
nevoie într-un actor politic. Şi astfel, 
printr-o dialectică tot mai transpa-
rentă, intelectualii reuşesc să intro-
ducă democraţia în România, pentru 
că asta şi-au propus încă din 1990”. 
Desigur, autorul identifică aici (cum 
se întâmplă în general în retorica de 
dreapta) democraţia şi liberalismul, 
ca formând un aliaj de neseparat. 
Introducerea democraţiei devine eu-
femismul pentru orice acţiuni politice 
şi politici publice (neo)liberale sau 
conservatoare.  

Mecanismul succesului electoral 
al acestui grup intelectual de dreapta 
nu poate fi însă disjuns de dominaţia 
publică a ideilor de dreapta. Prin 
aceasă dominaţie, existenţa pieţei 
libere şi omnipotente se transformă 
într-un dat al normalităţii, uneori 
chiar într-o salvare. În postco-
munism, spre consternarea stângii, 
„tocmai proletariatul abia aşteaptă să 
îşi vândă forţa de muncă (…) fie că 
se vinde capitalului capitalului local 
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(sau localizat), fie că se vinde capi-
talului global (în cadrul noii transhu-
manţe tardo-capitaliste), forţa de 
muncă autohtonă priveşte către capital 
ca spre o salvare, iar nu către un 
blestem”. După criza profundă a 
sistemului postcomunist, „statutul de 
salariat (proletar) a ajuns să fie de fapt 
invidiat.” În Europa de Est, pentru 
muncitor, „capitalistul este tocmai 
mijlocul de subzistenţă”, „capitalul 
este aici în primul rând mobilizator, 
trezitor al unui depozit demografic 
lipsit de alternative subzistanţiale”.  

Normalitatea sistemului capitalist 
şi legitimitatea sa deplină ca „the 
only game in town”, dar şi a poli-
ticilor publice neoliberale din peri-
oada 2010-2011 nu ar fi fost posibile 
fără dominaţia publică a dreptei 
intelectuale. Ea nu doar că a girat 
măsurile politice, trecând cu vederea 
derapajele unui partid de guvernare şi 
ale unui preşedinte în căutare de 
mecanisme de consolidare a puterii, 
dreapta intelectuală a pregătit terenul 
acestor politici. Din punct de vedere 
intelectual, „traducerile fac o cultură 
cu condiţia ca, aşa cum sugerează 
Vladimir Tismăneanu, inserţia lor în 
mediul local să fie una organică şi 
fecundă”. În cazul nostru, chiar 
traducerile sunt cele care au generat 
mediul local. O analiză de conţinut a 
titlurilor şi autorilor traduşi după 
1989, în care să se ţină cont de 
vizibilitatea publicaţiei şi de puterea 
de piaţă a editurii, ar putea întări 
argumentul. Observaţia sumară, limi-
tată la editura Humanitas, este cea a 
recuperării decalajului editorial faţă 
de publicistica occidentală prin 

supralicitarea liberalismului şi a capi-
talismului în alianţă cu democraţia, 
consolidând idealurile democraţiei 
liberale, ale pieţei neîngrădite, ale 
libertarianismului. Opţiunea fermă a 
editurii este dată de publicarea lui 
Hayek şi a lui Nozik, nu a lui Keynes 
sau Rawls. Destinul traducerii celei 
mai importante contribuţii a lui 
Rawls la discuţia despre dreptate şi 
echitate este relevant. O teorie a 
dreptăţii nu şi-a găsit loc pe piaţa de 
idei românească decât prin efortul 
unei edituri universitare, la 15 ani 
distanţă de traducerea lui Nozik, dar 
fără vizibilitatea traducerii celui din 
urmă. Analiza de conţinut poate 
continua şi în cazul periodicelor 
culturale şi al recenziilor cărţilor 
publicate în aceste periodice. Ele ar 
putea întări argumentul dominaţiei 
ideilor de dreapta şi ar descrie câteva 
dintre mecanismele prin care 
(neo)liberalismul şi conservatorismul 
au devenit „the only game in town”, 
iar valorile pe care le împărtăşesc s-
au impus drept stimabile, evidente, 
normale. 

  
 
Dominaţia ideilor de drepta şi 
restructurarea spaţiului public: 
o concluzie 
 
Opţiunile politice ale intelectu-

alilor de dreapta, precum şi opţiunile 
editoriale ale editurilor, sunt desigur 
legitime. Scopul articolului este însă 
de a evidenţia dominaţia publică a 
ideilor de dreapta, de a stabili ba-
rierele pe care ideile de stânga le au 
de depăşit în confruntarea cu cele de 
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dreapta în condiţiile configurării ra-
porturilor de putere şi, în final, de a 
discuta despre riscurile pe care 
această dominaţie le aduce restructu-
rării spaţiului public în postco-
munism. Virulenţa atacurilor la orice 
expresie a unor idei de stânga, inten-
sificarea definiţiei stângii drept pro-
iect intelectual derizoriu şi politic 
criminal, dar şi argumentul de putere 
utilizat în stabilirea unei hegemonii a 
ideilor de dreapta, toate conduc la 
concluzia dificultăţilor serioase pe 
care le are de depăşit restructurarea 
spaţiului public după comunism. 

Eliberat de constrângerile ideolo-
gice specifice sistemului totalitar 
anterior, spaţiul public românesc nu 
şi-a reluat încă rolul de piaţă, de 
spaţiu de întâlnire a celor egali, dar 
diferiţi. Această imagine favorizează 
perspectiva spaţiului public ca fiind 
dat, precum spaţiul fizic, deci 
disponibil ocupării sale în funcţie de 
rezultatul confruntărilor ideologice. 
Din perspectiva interacţiunii gene-
ratoare, spaţiul public nu există decât 
prin proximitate şi înfruntare, aseme-
nea unui câmp de sarcină electro-
magnetic. Interacţiunea însăşi este 
cea care generează spaţiul public, ca 
produs al interacţiunii şi nu ca 
dimensiune anterior disponibilă. Iar 
hegemonia şi virulenţa ideilor de 
dreapta, enunţate de intelectualii de 

dreapta în căutarea dominaţiei 
politice ca grup de putere, ar putea fi 
şi ele responsabile de dificultăţile 
generării unui spaţiu public autentic. 
Horia-Roman Patapievici are intuiţia 
acestor dificultăţi. Existenţa unor 
standarde de obiectivitate, existenţa 
unui cod prealabil al schimbului 
intelectual, formularea adecvată a 
discursurilor în vederea schimburilor 
de idei drept condiţie de a îndeplini 
criteriile interacţiunii concurenţiale, 
toate sunt subsumate logicii spaţiului 
public. Lipsa lor, constată autorul, 
„invalidează constant un schimb 
normal al ideilor”. Fără o piaţă 
obiectivă a schimbului intelectual, 
adică un spaţiu public capabil să 
adăpostească adevărul şi libertatea 
persoanei, subliniază Patapievici, nu 
există nici realitate obiectivă. Fără o 
astfel de realitate nu există nici binele 
comun. În ciuda intenţiei iniţiale ca 
revista Idei în dialog să devină o 
platformă capabilă să stimuleze 
schimbul intelectual, ea pare mai 
degrabă destinată afirmării domi-
naţiei intelectuale şi politice a dreptei 
liberale şi conservatoare. De aici 
derivă obstacolele în calea depăşirii 
autarhiei şi intoleranţei ideologice, 
dar şi speranţa conştientizării posi-
bilităţii existenţei unui spaţiu public 
neutru, care să ne ţină pe toţi 
împreună, egali dar diferiţi. 
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RECENZII 
 

 
 

Ungaria lui Orbán 
 

 (Orbán’s Hungary) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Lendvai, Ungaria lui Orbán, 
Editura Polirom, Iaşi, 2017, 237 p. 

 
Ca un meteor pe cerul politicii 

maghiare, aşa este caracterizată 
ascensiunea politică a lui Viktor 
Orbán, primul ministru ce conduce 
Ungaria cu o mână de fier, din 2010, 
moment în care Fidesz a obţinut 
victoria în alegerile legislative. 

Noua eră în care a intrat Ungaria, 
dar mai ales cariera, personalitatea şi 
viziunea despre lume ale lui Orbán 
sunt principalele teme pe care isto-
ricul şi comentatorul politic Paul 

Lendvai le tratează în lucrarea sa 
Ungaria lui Orbán, apărută anul 
acesta la Editura Polirom, în tradu-
cerea Mariei-Magdalena Anghelescu. 

Autorul pune un accent deosebit 
pe rolul elementului personal atunci 
când explică evoluţia uimitoare a 
politicianului maghiar, provenit dintr-
un mediu marginalizat social. Copi-
lăria trăită în sărăcie, mai întâi în 
micul şi dezolantul sat Alcsútdoboz, 
aflat la 50 de km de Budapesta iar 
apoi în Felcsút, anii de liceu şi 
pasiunea pentru fotbal sunt atent 
analizate de istoricul maghiar. Un 
interes deosebit este acordat priete-
niilor pe care Orbán le-a legat un 
timpul studenţiei. Cercul foarte 
restrâns de prieteni din jurul acestuia 
constituie nucleul compact de putere 
în statul maghiar, datorită loialităţii 
personale necondiţionate faţă de 
leadershipul lui Viktor Orbán. Şi 
dacă loialitatea absolută a fost răsplă-
tită de către politicianul maghiar cu 
funcţii cheie în administraţie sau 
economie, „trădarea” a fost întot-
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deauna privită de către acesta drept o 
declaraţie de război. Exemplul cel 
mai clar este cel al rupturii de Lajos 
Simicska, „mafiotul general”, cel mai 
vechi prieten al lui Orbán, „arhitectul 
mereu active în fundal al acelui 
imperiu al finanţelor, construcţiilor şi 
mass-media care a făcut în primul 
rând posibilă poziţia de putere neîn-
grădită a lui Orbán”. Fără Simicska, 
Orbán nu ar fi devenit premier, iar 
Simicska fără Orbán nu ar fi ajuns 
niciodată miliardar. Relaţii de prie-
tenie bazate pe o filosofie de tipul: 
„totul sau nimic”. Pentru că Viktor 
Orbán pare că nu acceptă nici un fel 
de compromis.  

Profesionistul în PR, cum îl 
numeşte Lendvai, a mutat pe tabla de 
şah întotdeauna după un calcul „lipsit 
de principii”. La nici 30 de ani, după 
cum observă istoricul maghiar, Orbán 
îşi urmărea ferm scopul, acela de a 
dobândi control total asupra Fidesz. 
Şi nu s-a oprit aici.  

Talentul înnăscut pentru intrigi, 
abilitatea oratorică sau cinismul po-
litic reprezintă o dimensiune a succe-
sului politicianului maghiar. Paul 
Lnedvai merge însă în profunzime, 
căutând atent explicaţiile vulnerabili-
tăţii Ungariei în faţa campaniei lui 
Orbán de acaparare a puterii. 

Astfel lucrarea acordă o atenţie 
deosebită „falimentului” stângii ma-
ghiare, nostalgiei după era lui Janos 
Kadar dar şi traumei numită Trianon, 
factori determinanţi care i-au asigurat 
lui Viktor Orbán succesul politic. 

Prin acestea cartea lui Paul 
Lendvai depăşeşte statutul de simplă 
biografie a politicianului maghiar 
fiind mai degrabă o analiză profundă a 
circa 30 de ani de politică maghiară. 
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Despre direcţiile contemporane ale provocării populiste 
 

 (On the contemporary directions of the populist challenge) 
 

 

 
 
 

Jan-Werner Müller, Ce este 
populismul? (trad. de Irina-Marina Borţoi), 
Editura Polirom, Iaşi, 2017, 179 p. 

 
De la volumul „iniţiatic” editat de 

Ghiţă Ionescu şi Ernest Gellner în 
1969, şi care conţinea studiile pre-
zentate în contextul unei conferinţe 
organizate la London School of 
Economics and Political Science, 
problema populismului a fost abor-
dată gradual în zona teoriei şi ştiinţei 
politice, cercetările iniţiale având în 
atenţie, mai cu seamă, evoluţiile din 
spaţiul sud-american, acolo unde 
eşecurile instalării, în timp, a unor 
regimuri democratice consolidate par 
să fi constituit o veritabilă tradiţie. 

Între timp, pe parcursul ultimelor trei 
decade, de-a lungul cărora politologii 
şi sociologii au fost interesaţi să 
urmărească instituirea regimurilor 
democratice în contextul tranziţiei 
postcomuniste a statelor din Europa 
Centrală şi de Est, tema populismului 
a revenit în prim-planul preocupărilor 
referitoare la undele de recul sau 
chiar eşecurile proceselor de demo-
cratizare. Şi mai recent, poate mai cu 
seamă în ultima decadă, s-a dovedit, 
însă, că populismul reprezintă o 
provocare cât se poate de serioasă şi 
la adresa consolidatelor democraţii 
occidentale, ale căror capete de afiş 
sunt, în continuare, cele din Statele 
Unite ale Americii şi, respectiv, din 
Marea Britanie ori, în plan conti-
nental, cele din Franţa şi Germania. 
Departe de a mai îmbrăţişa entuziast 
teza „triumfului global al democraţiei 
liberale”, enunţată de Francis 
Fukuyama la începutul ultimului 
deceniu al secolului trecut, dar şi 
departe de a mai fi doar rezervaţi cu 
privire la aceasta, tot mai mulţi 
specialişti constată astăzi că nu 
numai statele aflate în curs de 
democratizare sunt expuse variatelor 
forme de revers ale acestui proces, ci 
şi cele care păreau a fi cele mai 
îndreptăţite, graţie unei îndelungi 
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tradiţii anti-autoritariste, să preda 
lecţia democraţiei. Dintre aceste forme 
de revers, cea mai comună pare a fi – 
după cum o demonstrează şi rezulta-
tele empirice, ca şi ultimele evoluţii 
politice la nivelul ciclurilor electorale 
din statele occidentale – apariţia unor 
regimuri cu vădite accente 
autoritariste, de factură populistă, care, 
utilizând chiar instrumentele şi 
procedurile democratice, reuşesc să 
pună în pericol democraţia însăţi. 

În acest cadru, apariţia în limba 
română, la prestigioasă editură Polirom, 
a volumului Ce este populismul?, sub 
semnătura lui Jan-Werner Müller, 
profesor de ştiinţe politice la Princeton, 
este cu atât mai îndreptăţită. Deşi 
aflată încă în zodia unui „decalaj 
istoric” care face, poate, ca sistemul 
politic românesc să nu fi alunecat 
fundamental pe panta populismului, 
atât ceea ce se întâmplă în ţări 
precum Ungaria, Polonia şi Cehia, 
din acest punct de vedere, tendinţele 
autoritariste manifestate de regi-
murile din Rusia şi Turcia, dar şi 
evoluţiile provocatoare la adresa regi-
murilor democratice în ţările consi-
derate multă vreme drept „fanioane” 
ale democraţiei liberale reprezintă 
suficiente motive pentru a ne întoarce 
cu atenţie spre întrebarea ce dă titlul 
acestui volum. În spaţiul academic 
românesc, analizele solide referitoare 
la populism sunt relativ restrânse, 
deşi terenul de studiat este unul foarte 
amplu, fiind extins temporal din 
prezent şi până – retroactiv – în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea 
(trebuie amintite, aici, eforturile între-
prinse de tânăra generaţie de poli-
tologi români, între care se remarcă 

lucrările semnate de Sergiu Mişcoiu, 
Sorina Soare şi Sergiu Gherghina). Şi 
din acest motiv, apariţia unei lucrări 
cu rol introductiv în problema 
populismului, redactată într-un limbaj 
accesibil publicului larg, dar 
conţinând nu doar incitante trimiteri 
normative, ci şi importante 
exemplificări de natură empirică, aşa 
cum este cea a profesorului Jan-
Werner Müller e în măsură să suscite 
interesul cititorilor interesaţi de ceea 
ce se întâmplă astăzi cu lumea demo-
cratică la care, indiferent de poziţio-
narea ideologică, oricum ne raportăm. 

Dincolo de „Prefaţa” semnată de 
autor, în care acesta ne anunţă că, 
deşi „(...) nu există o soluţie univer-
sal-valabilă în lupta împotriva popu-
liştilor”, „populismul nu e de neoprit” 
(p. 14), volumul e constituit din trei 
capitole „flancate” de o consistentă 
„Introducere” şi de o foarte utilă 
secţiune cu rol rezumativ care, sub 
autoritatea pedagogică şi logică a 
„Concluziei”, sintetizează cele şapte 
teze asupra populismului enunţate de 
politologul german în cartea sa. Dacă 
în partea introductivă autorul face 
trimitere, interogativ, spre accesele 
globale ale populismului („Toată 
lumea este populistă?”), în capitolele 
care constituie „miezul” teoretic şi 
empiric al volumului Müller este 
interesat să ne prezinte „ce spun 
populiştii”, „ce fac populiştii” şi, 
respectiv, „cum să-i abordăm pe 
populişti”. Pledoaria sa nu vizează, 
aşadar, o iluzorie „înlăturare” a ten-
dinţelor populiste existente în politica 
actuală a democraţiilor reprezen-
tative, iar acest fapt este demonstrat 
de faptul că, deşi înţelege populismul 
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ca fiind „un pericol constant” la 
adresa acestora, concede că el este, în 
aceeaşi măsură, „o umbră perma-
nentă a democraţiei” (p. 30), însem-
nând, pe fond, „(...) o formă de 
politică identitară” (p. 20). Tocmai 
din acest motiv, demersul politolo-
gului german vizează, cred, înaintea 
de toate, înţelegerea acestui fenomen 
care provoacă democraţia, utilizându-
i procedurile, în numele unui promis 
„surplus” de democraţie, în condiţiile 
în care tot acest construct politic are 
ca fundament ideea „adevăratei re-
prezentări” a „poporului”. Sunt luate 
în seamă, în efortul analitic al 
autorului, principalele caracteristici al 
populismului, plecând nu numai de la 
consideraţii teoretice, dar şi de la 
prezentări factuale privitoare la rolul 
liderilor, la articularea discursivă a 
ceea ce filosoful Ernesto Laclau 
(autorul celebrei lucrări On populist 
reason), numea „crearea frontierei in-
terne” dintre „noi” şi „ei”, la orien-
tarea anti-establishment, la pretinsul 
„antielitism” pe care populismul îl 
pune în scenă. Toate acestea creează 
un autentic demers politologic de 

natură să evidenţieze necesitatea ca 
provocării non-democratice (adesea 
anti-democratice) a populismului să i 
se răspundă în spiritul dialogului pe 
care întotdeauna democraţia l-a pro-
movat, întrucât diminuarea impactu-
lui „iliberalismului” prezent astăzi, în 
unele cazuri cu accente radicale, în 
societatea occidentală, nu se poate 
realiza decât prin apel la argumentele 
proprii gândirii specifice democraţiei 
liberale. 

În mod evident, cartea profe-
sorului Jan-Werner Müller poate fi 
interpretată, şi pentru România, în 
sensul unui semnal de alarmă. Prin 
indicaţiile sale factuale şi graţie pro-
funzimii normative exprimată, însă, 
printr-un limbaj dinamic, lucrarea 
specialistului german se înscrie pe 
linia încercărilor de a atrage atenţia 
că avansul populismului poate ori-
când să evolueze spre forme de 
radicalism care, „în numele popo-
rului”, ne pot întoarce în epoca 
barbariilor anti-democratice. 

 
Daniel ŞANDRU
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Instrucţiuni pentru autori 
 

Revista Polis acceptă manuscrise originale, nepublicate anterior şi neaflate în 
faza de evaluare preliminară a altor publicaţii ştiinţifice. Manuscrisele primite 
vor fi anonimizate şi supuse evaluării critice a recenzorilor de specialitate ai 
revistei. Fişa de evaluare, cu menţiunea de acceptare / modificare / respingere a 
articolului propus, vă va fi remisă într-un interval de 2–5 săptămâni de la 
confirmarea primirii manuscrisului. Adresa la care ne puteţi trimite manuscrisele 
dumneavoastră în format electronic (.doc sau .docx) este: polis@upa.ro 

La redactarea articolelor, vă rugăm să ţineţi cont de instrucţiunile de mai jos. 
Revista Polis îşi rezervă dreptul de a refuza publicarea articolelor care nu respectă 
aceste instrucţiuni. 

 
STRUCTURA GENERALĂ A TEXTULUI 
 

Revista Polis publică studii redactate în limbile română şi engleză. Toate 
articolele în limba română trebuie însoţite, obligatoriu, şi de traducerea 
integrală în limba engleză. Articolele trebuie să respecte normele general valabile 
pentru redactarea lucrărilor ştiinţifice, conţinând în mod obligatoriu o parte 
introductivă, capitole / secţiuni distincte şi concluzii, având dimensiuni cuprinse 
între 20.000 – 40.000 de caractere cu spaţii (10-20 de pagini standard). Articolele 
vor fi redactate utilizând paginarea standard a programului Microsoft Word, folosind 
fontul Times New Roman, 12 pct, cu spaţii de 1,5, fără a lăsa spaţii libere între 
paragrafe. Prima pagină a lucrării va conţine, obligatoriu,  următoarele informaţii: 
titlu, autor (afiliere instituţională şi adresă de corespondenţă), rezumat de 200-350 de 
cuvinte şi 4-6 cuvinte cheie. 

 
Pentru redactarea lucrării, vă rugăm să folosiţi modelul de mai jos. 

 
TITLUL ARTICOLULUI 

Prenume NUME 
Afiliere instituţională 

Adresa de mail 
 
Rezumat  

Rezumat în limba engleză, 200-350 de cuvinte. Rezumatul va prezenta, pe scurt, 
conţinutul lucrării, menţionând metologia utilizată în cercetare, principalele premise, 
argumentele folosite şi concluziile articolului.  Vă rugăm să verificaţi corectitudinea 
gramaticală şi lexicală a rezumatelor în limbi străine şi să evitaţi folosirea 
programelor de traduceri automate. Ne rezervăm dreptul de a refuza rezumatele cu 
greşeli flagrante de traducere. 
 
Cuvinte-cheie: 4-6 cuvinte în limba engleză 
 

Fiecare articol trebuie să includă, în mod obligatoriu, o parte introductivă, o 
secţiune de cuprins împărţită în capitole şi subcapitole, în care ideile, ipotezele de 
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cercetare menţionate în partea introductivă să fie demonstrate sau infirmate, şi o 
secţiune de concluzii.  
 
Bibliografie 
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Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998. 
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Resurse electronice 
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_____ 
NOTĂ: Tabelele şi figurile vor fi incluse în textul articolului şi numerotate în 
ordinea apariţiei, după modelul de mai jos. Vă rugăm să nu folosiţi tabelele şi 
figurile în mod excesiv.  
 
    

 
Tabelul 1: Model de tabel 

 
SISTEMUL DE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 
 

Revista Polis foloseşte sistemul de referinţe bibliografice recomandat de 
Academia Română. 

În acest sistem, sursele bibliografice la care se face referire în text sunt citate 
cu ajutorul notelor de subsol. 

Exemplu: 
[…] Este o chestiune pe care politologul român Mattei Dogan o prezintă atât în 
studiile sale interbelice, cât şi în lucrările recente1 . […] 
_____ 
 

1 Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura 
Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261. 

 
Bibliografia finală a lucrării reuneşte toate sursele citate în notele de subsol, 

listate în ordine alfabetică. Resursele bibliografice consultate de pe Internet vor fi 
menţionate într-o secţiune separată. Citarea acestor resurse va respecta regulile 
generale privind citarea surselor electronice, precizând data la care documentul 
electronic a fost accesat de către autorul articolului. 
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Redactarea notelor de subsol 
 
Pentru redactarea notelor de subsol, vă rugăm să folosiţi opţiunea „Footnote” din 

programul Word, fontul Times New Roman, 10 pct, spaţiere la 1 rând. 
La prima menţiune a autorului / lucrării, nota de subsol va menţiona toate 

detaliile sursei bibliografice, inclusiv pagina-paginile, dacă este cazul (utilizaţi 
prescurtarea „p.” pentru o singură pagină şi „pp.” pentru pagini multiple). 
Menţiunile ulterioare ale aceleiaşi surse bibliografice vor utiliza prescurtările latine 
(ibid., op. cit. etc.). 
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Instructions to Authors 
 

The Polis Journal of Political Science welcomes original manuscripts which 
have not been published elsewhere and are not under review by other scientific 
journals. 

Once submitted, the manuscripts are made anonymous and sent to our 
reviewers for evaluation. You should receive the reviewing form, with the decision 
to accept / change / reject your article, within 2 – 5 weeks from our initial 
confirmation of receipt. 

Please use the following address to send us your manuscripts in electronic form 
(.doc or .docx):polis@upa.ro 

Before sending us your work, please use the following guidelines to write your 
paper. Polis reserves the right to reject the articles which do not comply with these 
instructions. 

 
GENERAL STRUCTURE 

 
The Polis Journal of Political Science publishes articles and studies written 

in Romanian and English. 
All articles should comply with the general standards of academic and scientific 

writing, and they must comprise an introductory part, distinct chapters / sections, 
and conclusions. The texts should have 20.000 to 40.000 characters with 
spaces (10 to 20 standard pages). 

Articles should be written using the default page layout in Microsoft Word, 
with Times New Roman, 12 pt, 1.5 line spacing, and no additional spaces before 
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The first page of your article should include the following information: article 
title, author(s) name(s) (institutional affiliation and e-mail), an abstract of 200-350 
words, and 4-6 keywords. 

Please use the following template to format your paper. 
 

ARTICLE TITLE 
First name(s) SURNAME 

Institutional affiliation 
E-mail address 

 
Abstract  

Abstract in English, 200-350 words. The abstract should summarize the paper’s 
content, mentioning: the research methodology used, the main hypotheses, the main 
arguments developed and the paper’s conclusions. Please check the grammar and 
lexis of articles written in English if you are not a native speaker of this language 
and avoid using programs for automatic translation.  We reserve the right to reject 
articles with flagrant translation mistakes.  

 
Keywords: 4-6 keywords in English 
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All articles must comprise an introductory part, a section devoted to the 
paper’s content, divided into chapters and subchapters – in which the research 
hypotheses mentioned in the introduction should be argued for or against -, and a 
section of conclusions.  
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_____ 
NOTE: Tables and figures should be inserted in the text and numbered in order 

of appearance, according to the model below. Please do not use tables and figures in 
excess.   

    

Table 1: Table model 
 
 

CITATION STYLE 
 
The Polis Journal uses the reference style recommended by the Romanian 

Academy. In this system, the bibliographical resources quoted in the text are cited in 
footnotes. 

 
Example: 

[…] In is a matter that the Romanian political science scholar Mattei Dogan 
describes both in his interwar studies and in his recent works 1 . […] 
_____ 

 
1 Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura 

Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261. 
 
The paper’s final bibliography assembles all the sources cited in footnotes, 

listed in alphabetical order. The bibliographical resources consulted on the 
Internet are to be listed ina separate section. These resources should be cited in 
agreement with the general rules relative to the citation of electronic bibliography by 
mentioning the day on which the electronic document was accessed by the author. 
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Footnote format 
 
In order to insert footnotes into your article, please use the „Footnote” option 

available in Word, using Times New Roman, 10 pt, 1 line spacing. The first time 
an author / a work is cited, the footnote must provide full bibliographical details, 
including the page-pages (use the abbreviation „p.” for one page and „pp.” for 
multiple pages). The footnotes for subsequent references to the same author / work 
should use Latin shortened forms (ibid., op. cit., etc.) 
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