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Termin „populizm” coraz częściej słychać w wypowiedziach na 

temat polskiej polityki. Mowa jest o populistycznych sloganach, popu-

listycznych politykach, populistycznych partiach politycznych. Mowa 

jest o tym, że nagle jakiś szanowany polityk z centrum sceny politycz-

nej zaczyna posługiwać się idiolektem populizmu. Mowa jest także 

o tym, że populizm stanowi największe zagrożenie dla demokracji. 

Populizm łączy się z nieodpowiedzialnością polityczną, ksenofobią 

i ekonomiczną irracjonalnością.  

Pojawiają się jednak również głosy, że populizm i jego sukcesy są 

konsekwencją słabości współczesnej demokracji. Są efektem skorum-

powania klasy politycznej i prywaty szerzącej się w instytucjach pu-

blicznych. Są rezultatem sytuacji, w której obywatele przestali mieć 

poczucie wpływu na los państwa i społeczeństwa. Są wyrazem tęsknoty 

za prawdziwą demokracją – demokracją antyczną, demokracją bezpo-

średnią. 

O tym właśnie, bardzo na czasie, dociekliwie i bez partyjnego za-

cietrzewienia, traktuje recenzowana książka, której tytuł można przeło-

żyć na język polski jako „Demokracje w obliczu populizmu”. Przygo-

towana w ramach prac Instytutu Europejskiego we Florencji, pod re-

dakcją wybitnych znawców polityki, jest ona zbiorem artykułów, które 

składają się na znakomity przegląd teoretycznych i empirycznych po-

dejść do populizmu. Autorzy jedenastu artykułów, zebranych w trzy 

części, próbują 1) „zrozumieć populizm”; 2) przyjrzeć się jego „wer-

sjom w kilku krajach” świata; 3) dokonać analizy porównawczej, bio-

rąc pod uwagę systemy partyjne, działalność partii radykalnej prawicy 
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oraz strukturę społeczną badanych krajów (zwłaszcza w Europie 

Wschodniej).  

Całość poprzedza wprowadzenie redaktorów – Yvesa Meny i Yve-

sa Surela, w którym stawiają szereg pytań kluczowych nie tylko dla 

tego zbioru artykułów, ale dla współczesnej polityki w ogóle. Jednym 

z nich jest pytanie o przyszłość demokracji przedstawicielskiej. Innym 

pytanie, czy populizm należy traktować jak patologię demokracji? Jesz-

cze innym – czy populizm to jedyna dostępna obecnie dla polityków 

forma mobilizowania mas? 

W wielu artykułach zbioru mowa jest o „paradoksie demokracji” 
(por. artykuł Margaret Canovan Taking Politics to the People: Popu-
lism as the Ideology of Democracy), w której mechanizmy wpisany jest 
populizm ...jako ideologia uczestnictwa w polityce. Liczni autorzy 
zwracają także uwagę na stałą obecność populizmu w dyskursie demo-
kracji, jak również na to, że w ostatnim czasie populizm stał się na do-
bre częścią głównego nurtu polityki, traktowany jako strategia poli-
tyczna na przykład w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (por. 
artykuł Alana Ware’a The United States: Populism as Political Strategy 
i Petera Maira Populist Democracy vs. party Democracy). Regularnie 
pojawia się też teza o prawdopodobnym wyczerpaniu się obowiązują-
cego dotychczas w Europie Zachodniej modelu demokracji przedstawi-
cielskiej opartej na mediacji partii politycznych. Studia przypadków 
obejmują Stany Zjednoczone, Włochy, Francję i Austrię oraz Europę 
Wschodnią. Wszystkie proponują ujęcie zjawiska populizmu w per-
spektywie diachronicznej. Są dowodem na zróżnicowane oblicza popu-
lizmu w poszczególnych krajach, a także różne szanse i różne powody 
jego akceptacji w tych społeczeństwach. Jednocześnie jednak identyfi-
kują pewne stałe warunki, w których populizm ma szansę zaistnieć, 
oraz stałe mechanizmy jego funkcjonowania. Dużo uwagi poświęca się 
we wszystkich artykułach dyskursywnym strategiom populizmu. 

Książka nie jest oczywiście hymnem na cześć populizmu, nie 

oznacza też zgody Autorów na populizm jako stały element życia 

politycznego w Europie i, szerzej, na świecie. Niemniej jednak stawia 

pod znakiem zapytania jednoznacznie negatywną ocenę tego zjawi-

ska. Próbuje, jak głosi jedna z jej części, „zrozumieć populizm”. 

Wskazuje na jego nierozerwalne związki z ideą i praktyką demokra-

cji. Pobudza zatem także do rozmyślań na temat możliwości prakty-

kowania demokracji we współczesnym świecie. Dla czytelnika pol-

skiego z pewnością ciekawe będzie spojrzenie na problem populizmu 
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w nie-zachodniej Europie oczyma badacza z Zachodu (por. artykuł Cas 

Mudde In the Name of the Peasantry, the Proletariat, and the People: 

Populisms in Eastern Europe). 

Pewną słabością książki jest to, że powstała jako zbiór artykułów, 

w którym pomysłodawcy potraktowali chyba „populizm” po prostu 

jako hasło wywoławcze. Stąd różnice w jakości i klarowności wywodu 

(por. dość mętny artykuł Yannisa Papadopoulosa Populism, the Demo-

cratic Question, and Contemporary Governance czy nieco chaotycznie 

ustrukturowany artykuł Alana Ware’a The United States: Populism as 

Political Strategy) oraz nieco nużąca miejscami amfilada pojęć i ich 

definicji. Książkę z pewnością wzbogaciłby artykuł dotyczący populi-

zmu w Skandynawii. Wydaje się także, iż politologowie z Polski, 

Czech, Słowacji itd. mogliby uaktualnić i dołączyć analizę populizmu 

w Europie Wschodniej w wydaniu Mudde.  

Podsumowując, książka Democracies and the Populist Challen-

ge stanowi bardzo interesujący i niezwykle potrzebny na polskim 

rynku kompleksowy przegląd teorii i opisu populizmu na świecie. 

Polski przekład książki przygotowuje wydawnictwo Oficyna Naukowa 

w Warszawie. 


