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O Silicon Valley a populismului

Americanii au mereu un aer inofensiv. Mai ales cAnd se

trezesc cufundagi in cildura cinici 9i iresponsabili a unui loc

precum Roma. Lucrul acesta este cu sigurangi legat de expre-

sia fegei lor sau poate de modul in care se imbraci. Cel care

sti agezat in faga mea nu face excepgie de la reguli. De altfel,

tocmai imi intinde o briogS, degi n-am avut inci timp si iau

loc pe canapeaua din apartamentul siu de hotel. $i totugi, se

spune despre el ci ar fi diavolul in persoani. A fost chiar su-

pranumit Darth Vader, in vreme ce revista Tirne Magazine il
consideri ,,Marele Manipulator". Este ,,actorul cel mai peri-

culos din Statele lJnite", potrivit agentiei americane de presi

Bloomberg News. $i toate acestea inainte chiar ca el sa-gi adu-

ci o contribugie decisivi la alegerea lui Donald Trump la Casa

Albi, pe 8 noiembrie 2016.

Prietenii lui spun ci, daci auzigi vreo explozie pe undeva,

probabil ci Steve Bannon este prin preajmi, jucAndu-se cu o cu-

tie de chibrituri. De ceva timp, el vine foarte des la Roma - cel

pugin o dati pe luni. in Cetatea Eterni, se stie, riscul de a sfirgi

ca marlianul din povestea lui Ennio Flaiano nu este nicioda-

ti exclus: cind ajungi pentru prima dati aici, egti primit ca un
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sfhnt, lumea se opreste in loc gi oamenii te aclami. Apoi, la un

moment dat, romanii se obisnuiesc cu tine, cum se obignuiesc

in cele din urmi cu orice de doui mii de ani incoace, si te
pomenesti interpelat de copii pe stradi ,,Hei, martianule!..."

Dar, deocamdati, Bannon este inci. in starea de gragie. Di in-
terviuri, participi, la miringuri, sti mult de vorbi cu Matteo
Salvini 9i Luigi di Maio, penrru care manifesti o admiragie f6,r5,

margini. in mom.ntele de pauzb, se reface in apartamentul si.u

din Hotel de Russie. in fond, acesr loc legendar, unde stS.teau pe

vremuri printesele si sfituitorii familiei gariste a Rusiei ii con-

vine. Nu din ratiuni contemporane, legate de oligarhi si mani-

puliri electorale. Ci mai degrabi pentru c5. Bannon esre un soi

de Trogky al revolutiei populiste, un amestec de ideolog si om

de acgiune care, cu a sa ,,Movement"1, are ambigia de a impin,
ge masele populare europene la revoltl impotriva a ceea ce el

numeste,partidul Davos".

Daci este intrebat ce rol are in aceasti miscare, Bannon,

modest, se strAmbi: ,,Sunt un student interesat de miscarea po-

pulisti;i vin aici ca si invlt." Dar adeviratul rispuns esre pulin
mai ambitios.

imbricat mereu cu doui cimigi suprapuse, Bannon este un

produs pur al clasei muncitoare americane care, gratie talentu-

lui 9i ambitiei lui, a trecut prin toate locurile simbolice ale pu-

terii americane - armati, Virginia Tech, Georgetown, Harvard
Business School, Goldman Sachs, apoi Hollywood gi in fine
\Tashington - fd.rl, si renunte vreodati la furia lui originali,
ci dimpotrivi, acumuld"nd de mai pesre tot munirie, p€ntru a

I The Mouemenr - organizagie politici europeani creati de Steve Bannon in
ianuarie 2017 la Bruelles cu scopul de a reuni gruplrile europene de extremi
dreapta sau populiste.
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trece prin foc 9i sabie lumea elitelor, pe care el o consideri casta

blindati a triditorilor poporului.

Pe urmele modelului siu, Andrew Breitbart, fondator al si-

te-ului omonim de contra-informatie, Bannon a fost unul din-

tre primii populigti de stil nou care au ingeles ci ,,politics is

downstream from culture" - politica derivi din culturi. inci
de la inceput s-a luptat pentru a smulge intelighengiei libera-

le sceptrul hegemoniei culturale. Astfel, la Hollywood, s-a lan-

sat in producerea de documentare kitsch, pline cu citate filoso-

fice si cu melodii wagneriene, despre spiritul american, socul

civilizagiilor gi alternanga generaliilor care modeleazi, astfel, is-

toria si determinl cursul evenimentelor. $i din acelagi motiv,

dupi moartea fondatorului site-ului, a transformat Breitbart

News \ntr-un punct de raliere pentru dreapta alternativi ame-

ricani - un grup eterogen de nagionalisti, conspirationigti,

adepgi ai milenarismului sau indivizi pur gi simplu furiogi, toti

deciqi si impunl un punct de vedere diferit asupra principale-

lor chestiuni aflate in dezbatere: imigragia, liberul schimb, rolul

minorititilor si drepturile civice. infiinlAnd o redactie la Texas

pentru a urmiri de aproape fenomenul imigragiei clandestine,

finanlAnd think tank-urir destinate studierii delictelor siste-

mului in general 9i ale familiei Clinton in special, mobilizAnd

bloggeri gi trolli pentru a domina dezbaterea pe regelele de soci-

alizare gi participAnd la lansarea unei societlgi de Big Data con-

sacrati politicii (Cambridge Analytica, care va deveni obiectui

unui scandal global nu peste mult timp), Bannon s-a transfor-

mat in omul-orchestrl al populismului american. Astfel, cAnd

I IJ.r think tanh (,,rezervor de inteligenli") desemneazi o organizagie, neutri

si nepirtinitoare, cu rol de consiliere, constituita din experti care rcalizeazi

studii si rapoarte, de obicei in domeniul politic sau economic.
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ciclonul Trump s-a abitut asupra alegerilor primare repubiica-

ne in 2016, el era acolo, gata si devini inspiratorul ocult, apoi

strategul oficial al celei mai transgresive campanii din istoria

politici a Statelor Unite.

Evident, dupi alegeri, Steve gi-a pierdut un pic capul. Instalat

la biroul consilierului politic al pregedintelui, el n-a rezistat

tentafiei de a se da in spectacol. Pentru un strateg, intotdeauna

este o idee proasti si-gi impirtigeasci opiniile ziarelor in loc si
le murmure la urechea printului, cu atet mai mult atunci cAnd

lucreazl, p€ntru simbolul viu al Erei Narcisismului. Si, intr-ade-

vir, dupi un an, Bannon a fost expulzat de la CasaAlbi, in timp
ce geful lumii libere scria pe Twitter urmi.torul mesaj: ,,Steve b5"-

losul a plAns gi m-a implorat cAnd l-am dat afari". Acum, prac-

tic toati lumea I-a abandonat ca pe un cAine. Ce picatl" (Mesaj

prezidengial publicat pe Twitter pe 6 ianuarie 2018)

Dar, printre cei care aleargi in circuitul populigtilor
suveranisti, pulini au inteligenga, experienga gi relagiile lui
Bannon. Astfel ci, in doar cXteva luni, o perspectivS" si mai

ambigioasi i s-a prezentat in faga ochilor: ,,Ceea ce vreau eu,

a declarat el in martie corespondentului de la Roma aI ziaru-

Iui Neut Yorh Times, este si construiesc o infrastructuri globa-

li pentru miscarea populisti de pretutindeni. Am inteles acest

lucru atunci cAnd Marine Le Pen m-a invitat la congresul par-

tidului siu la Lille. uCe vrei si spun?o am intrebat-o. oSpune ci
nu suntem singuri>, a rispuns ea." in acel moment, Bannon a

ingeles ci exista spatiul pentru un oximoron - Internagionala

nagionaligtilor, o platformi conceputl pentru a pune in comun

experientele, ideile 9i resursele intre diferitele migciri active in
Europa gi in America. ,,Suntem de partea cea buni a Istoriei.
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Chiar George Soros a spus-o acum ceva timp, triim vremuri

revolugionare..."

Soros, miliardarul maghiar care a finantat migciri democra-

te in lumea intreagi cli a sa Open Society, este, in acelasi timp,

cosmarul gi visul interzis al rroilor populigti globali. ,,Este sclipi-

tor, recunoaste Bannon. Diabolic, dar sclipitor." Prietenul siu,

Viktor Orban, l-a scos in afara legii in Ungaria, dar Bannon

ar vrea si creeze o fundagie dupi modelul celei a lui Soros, cu

acelagi impact, dar pusi in serviciul unui plan de actiune com-

plet diferit: si inchidi frontierele, si dea peste cap procesele de

globalizare si de integrare europeanl, si revini la statele-natiuni

de altidati.

,,Ideile cele mai revolugionare ale timpului nostru incep me-

reu cu uA fost odatiu", spune politologul Mark Lilla. $i, dupi
Bannon, epicentrul acestei revolugii este, de acum inainte, Italia.

Acesta este motivul pentru care se afli aici, asezat in faga

mea, in apartamentul de la Hotel de Russie, in timp ce in ju-

rul nostru se agit5. oamenii lui de incredere - Raheem Kassam,

cel care a fost mina dreapti a lui Nigel Farage, Benjamin

Harnwell, fondatorul Institutului Dignitatis Humanae, Sean

Bannon, nepotul siu, imbracat in haine de sport, si un arian

ciudat care pare si fie fructul unei experienge eugenice suede-

ze din anii 1930. Cu togii par superocupati, striduindu-se si
produci atmosfera incircati de testosteron care caracterizea'

zd. Cartierul General al tuturor revoluliilor si in special al celor

naEional-populiste.

,,Roma este din nou centrul universului politic, reia Bannon.

Pentru ci aici s-a produs un eveniment unic. Aici, populistii de

dreapta gi cei de stanga au acceptat si lase deoparte diferengele

si si se uneasci pentru a reda poporului italian puterea care i-a
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fbst uzurpati de partidul Davos. E ca gi cum Bernie Sanders

;i Donald tump ar fi ajuns la un acord. in Statele lJnite, noi

n-am reusit si facem asta, dar voi a1i flcut-o. in Italia, este in

joc insigi natura suveranititii: de rezultatul acestei experienle

clepinde destinul revoltei popoarelor care vor si ia inapoi pu-

rerea din mXinile elitelor globale care le-au furat-o. Daci asta

lunctioneazi in Italia, poate functiona peste tot. Iati de ce voi

reprezentati viitorul politicii mondiale."

Discursul lui Bannon este lingugitor, dar in realitate nu este

pentru prima dati cAnd un observator anglo-saxon privegte

invengiile politice din peninsuli ca pe un model demn de ur-

rnat. ,,Migcarea voastri a ficut un serviciu lumii intregi", pro-

clama Winston Churchill adresindu-se fascistilor italieni, la

sfhrsitul anilor 1920. ,,Italia a demonstrat ci existi o modalita-

te de a combate forlele subversive. Aceasti modalitate consti in

,r chema poporul si coopereze pentru a apara onoarea 9i stabili-

r:rtea societigii civilizate. Ea a produs antidotul necesar pentru

otrava sovietici. De acum inainte, nicio natiune nu va fi lipsiti

.1e mijloacele de a se proteia impotriva acestui cancer si fiecare

lider responsabil din fiecare gari se simte mai rezistent in faga

.loctrinelor uniformizirii si cinismului."

De-a lungul intregului secol al XXlea, Italia a fost labora-

lorul in care au fost ficute experiente politice vertiginoase, ade-

scori destinate si fie reproduse, sr-rb diverse forme, in alte par-

ride ale lumii. Fascismui a fost prima si a avut cele mai grave

consecinte, dar, dupi ciderea lui, tot Italia a dat na;tere ce-

lLri mai mare partid comunist din Ei-rropa Occidentala, deve-

nind astfel teatrul preferat al tuturor manevrelor ;i tensiunilor

I{izboiului rece. Iar cbtndZidul Berlinului acdzut, peninsula
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s-a transformat intr-o Silicon Valley a populismului, anticipXnd

cu aproape douizeci de ani marea revolti irnpotriva Sistemului,

care zguduie astS"zi intreaga emisferi occidentali..

Dacl Heinrich Mann spunea despre Napoleon ci este o

ghiulea de tun lansati de Revolugia FrancezS", am putea afir-

ma, pS.strd.nd proporgiile, ci Grillo gi Salvini sunt ghiulele de

tun lansate de Tangentopoli, revolutia judiciari care a decapi-

tat clasa politici italiani la inceputul anilor 1990, inaugur5.nd

interminabila epoci a respingerii elitelor gi a disparigiei poli-
ticii. intre 1992 gi 7994, clasa politici a glrii a fost elimina-

ti: jumitate din membrii Parlamentului, care apartineau par-

tidelor de guvernimAnt, au fost anchetagi, unii dintre lideri au

fost bigagi la inchisoare, altii au fugit in striinitate. Cele doui
formatiuni politice care guvernaseri mereu Italia postbelicl,

Partidul Cregtin-Democrat si Partidul Socialist, au dispirut in
doar cAteva siptimAni. Operatiunea ,,Mani pulite"l (,,Miini
curate") reprezenta deja, in esenta ei, un demers populist: micii
judecitori impotriva elitelor corupte: ,,CAnd oamenii aplaudl,

se aplaudi pe ei insisi", declara pe atunci procurorul general al

oragului Milano, Francesco Saverio Borrelli. $i nu intimplitor
diferigi magistrati, protagonigti ai anchetelor anticorupgie, au

intrat dupi. aceea in politici,, fondlnd partide, candidAnd pen-

tru Parlament si devenind minigtri si primari ai marilor orase

incepind din acest moment, italienii n-au ficut nimic
altceva decAt si porneasci in cS.utarea de elite alternative care si
guverneze gara in locul politicienilor profesionigti discreditagi,

1 Ancheti judiciari la nivel national privind coruptia politici din Italia, care

a avut loc in anii 1990, ducind la sflrsitul aga-numitei ,,prime Republici" gi

la disparigia multor partide gi figuri politice.
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corupgi si incompetenti. Stanga este cea care a inceput,

suslinand viguros acgiunea magistratilor din cadrul operafiunii

,,Mani pulite", pentru ca mai apoi, in primS.vara anului 1993, s5'

dea viagi primului guvern ,,de tehnicieni" din istoria republica-

ni. Un executiv prezidar de fostul guvernator al Bincii ltaliei,

Carlo Azeglio Ciampi, gi compus exclusiv din minigtri apoli-

tici, alesi din rAndurile lumii academice ;i din administragia

publici. in aceasti perioadi, a inceput si incolgeasci printre

progresigti mitul unei ,,societili civile" virtuoase si necorupte,

din care ar fi apirut noua clasi conducltoare a peninsulei. Dar

imediat dupi aceea, a apirut Berlusconi ca si explice cI pute-

rea trebuie gestionati de antreprenori gi manageri, adeviratii

producitori ai bogigiei girii, si nu de o clasi politicl ficuti
din oameni care nu sunt in stare de nimic. Odati cu el, au

venit la guvernare regionalii din Liga Nordului gi ex-fascigtii

din Alleanza Nazionale, un bloc compozit unit in respingerea

aga-zisei ,,Roma ladrona" (Roma cea hoagi).

in perioada care a urmat, Berlusconi, cel supranumit Il
Caualiere, a continuat si domine politica italiani aproape pini
la sfArgitul anului 2011, c|rnda fost constrins si demisioneze, in

urma unui scandal legat de viata personali. Din acel moment

s-au succedat tentativa lui Mario Monti de a instaura un ,'gu-

vern al competengilor" si cele ale centrului-dreapta de a resusci-

ta politica tradigionali prin intermediul leadership-ului nova-

tor al lui Matteo Renzi.

Alegerile din 4 martie 2018, la care au triumfat Miscarea

Cinci Stele gi Liga Nordului, au marcat egecul definitiv al

tcestor tentative ;i au transformat Italia intr-un pimint al

figiduingei pentru populismul real. S-a rcalizat astfel, pentru
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prima oari. intr-o mare tar5" occidentali, convergenfa intre po-

pulismul de dreapta si cel de stanga, care a inflS"cirat atAt de

mult imaginagia - 9i ambigia - lui Steve Bannon. Pentru el, ceea

ce se intAmpll acum nu este nimic mai pugin decXt o ciocnire

a civilizatiilor.

,,Daci existi un lucru pe carel admir la Merkel gi Macron,

spune el, este faptul ci nu-si ascund programul. Este important
ca oamenii si inteleagi: nu existL niciun complot! Totul este

spus deschis, la lumina zilei. Acum un an, Macron a rostit un

discurs in care a evidengiat consecintele logice ale proiectului eu-

ropean, cel din viziunea luiJean Monnet. in mod detaliat gi coe-

rent. Este un proiect ficut dintr-o integrare politici suplimenta-

ri, dintr-o integrare comerciali. suplimentari si dintr-o integra-

re suplimentari. a pietelor de capital. in practici., vorbim agadar

de Statele Unite din Europa in care Italia devine Carolina de

Sud in raport cu Franta care este Carolina de Nord, OK? Deci,

daci. crezi in acest proiect si iti place, asta vrea si insemne ci tu
creziin proiectul lui Macron. Salvini, Orban, Marine Le Pen;i
celelalte voci ale migcirii populiste nationale spun, in ceea ce le

priveste, nu. Opozigia rezidl" aici intre cei care cred ci. in Europa

statele nationale sunt un obstacol care trebuie invins qi cei care

cred ci. sunt un giuvaer care trebuie aplrat."

,,$i iati, revenim la motivul pentru care Italia este centrul
a tot ce se intAmpli, continui Bannon. La voi, populigtii gi

nationalistii au lisat deoparte diferengele dintre ei si s-au unit,
in numele poporului, impotriva puterilor striine. Acesta esre

primul exemplu al unui model care se va rispAndi peste tot si

care reprezinti viitorul politicii mondiale: suveranigtii impotri-
va globalistilor."

Inginerii haosului

Dincolo de elanul retoric, discursul lui Bannon este intere-

sant pentru c5, sesizeazl, punctul esenlial al fenomenului italian,

ignorat de alarmele privind ascensiunea extremei drepte gi in-

toarcerea fascismului care s-au inmulgit in ultima vreme. Ceea

ce se intAmpli in Italia nu este reeditarea anilor 1920 sau 1930

ai secolului trecut. Ceea ce se intAmpli in Italia este aparigia unei

noi forme politice, influengati de Internet si de noile tehnologii.

Din acest punct de vedere, daci Matteo Salvini reprezinti,

firi indoiali, personalitatea cea mai marcanti a sezonului po-

litic actual, fenomenul cel mai interesant este in realitate cel al

Migcirii Cinci Stele. intr-adevir, aceasta e cea care l-a ficut pe

Salvini si intre in joc, permigAnd unei forge extremiste minori-

tare, precum Liga Nordului, si ajungi la guvernare cu l7o/o din

voturi gi si-si sporeasci numirul susfinitorilor, instaurAnd ast-

fel o reali hegemonie culturali in tari.
Partide xenofobe de dreapta existi mai mult sau mai pugin

peste tot in Europa, cu procente de adeziune similare sau chiar

superioare celui al Ligii inainte de primi"vara lui 2018. Dar nu

ating majoritatea si, in general, nu gisesc aliagi dispugi si guver-

neze impreuni cu ele. in ltalia, firi algoritmul postideologic al

Migcirii Cinci Stele, care a obginut la alegeri o treime din votu-

rile italienilor gragie unei platforme firi niciun continut politic

;i deci pregititi si fie utilizati de oricine pentru a ajunge Ia pu-

tere, Salvini nu ar avea asti"zi rolul pe care il are.

Ceea ce face inci o dati din Italia o Silicon Valley a populis-

mului este faptul ci aici, pentru prima dati, puterea a fost aca-

parati printr-o formi noui de tehno-populism postideologic,

fondat nu pe idei, ci pe algoritmii pusi la punct de inginerii

haosului. Nu este vorba, ca in alte pirgi, de oameni politici

care angajeazi tehnicieni, ci de tehnicieni care iau direct friiele
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