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Streszczenie:  
Populizm od dekad stanowi jeden z niemal stałych 
elementów latynoamerykańskiego krajobrazu poli-
tycznego. Przywódcy określani mianem populis-
tycznych bardzo często w centrum swojej agendy 
politycznej stawiają kwestie społeczne, w tym wal-
kę z ubóstwem. Stąd pojawia się pytanie, czy popu-
lizm może mieć wpływ na kształtowanie się okre-
ślonej polityki społecznej, a jeżeli tak to jaki? Ni-
niejszy artykuł analizuje relacje pomiędzy zjawis-
kiem populizmu a strategiami prowadzenia polityki 
społecznej w Ameryce Łacińskiej na przykładzie 
wenezuelskich programów społecznych, Misiones, 
implementowanych podczas rządów Hugo Chaveza. 

Abstract:  
Since decades populism has remained one of the al-
most unchangeable features of Latin American politi-
cal landscape. Leaders, labelled as populist, very often 
establish social issues, including fight against poverty, 
in the centre of their political agenda. Hence, it appears 
a question whether populism can have an influence on 
shaping particular social policy, and if yes, what kind 
of the policy? This article analyses relations between 
the populism phenomenon and the strategies of con-
ducting social policy in Latin America on the example 
of Venezuelan social programmes, Misiones, imple-
mented during the Hugo Chávez’s rule. 
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Wprowadzenie 

Ameryka Łacińska zajmuje niechlubne miejsce lidera w światowym ran-
kingu nierówności społecznych, a nawet najlepiej gospodarczo rozwinięte państwa 
tego regionu odznaczają się wysokim odsetkiem populacji żyjącej w ubóstwie. Sy-
tuacja ta stanowi jedno z głównych wyzwań, jakie stoją przed rządami tych państw 
w kreowaniu ich polityki społecznej. Z perspektywy globalnej wydaje się, że euro-
pejski model demokracji społecznej i państwa dobrobytu stanowi najlepszy przy-
kład walki ze społecznym rozwarstwieniem i nierównościami. Model ten szczegól-
nie popularny w Europie Północno-Środkowej, był w stanie na przestrzeni lat dia-
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metralnie zmniejszyć te nierówności oraz praktycznie wyeliminować problem bie-
dy. Jednakże pomimo skuteczności tego modelu w walce z powyższymi problema-
mi próby jego przeniesienia na realia państw Południa, w tym Ameryki Łacińskiej, 
napotkały poważne trudności i nie przyniosły zakładanych efektów. Za główne 
przyczyny tych niepowodzeń można uznać m.in. fakt, że w przypadku Europy pro-
ces realizacji tej polityki socjalnej trwał dekady i był wprowadzany etapowo, pod-
czas gdy pilne problemy krajów latynoamerykańskich nie mogą czekać na rozwią-
zanie, bowiem potrzebują natychmiastowych i efektywnych działań. Potrzebę tę 
można zobaczyć na przykładzie wyników wyborczych partii odwołujących się do 
europejskich wzorców, jak np. brazylijska PSDB (Partido da Social Democracia 
Brasileira), które traciły poparcie na rzecz swoich konkurentów opowiadających się 
za bardziej radykalnymi działaniami w kwestiach socjalnych (Weyland, 2013: 117-  
-120).  

Obecnie w Ameryce Łacińskiej można mówić o dwóch głównych strate-
giach walki z ubóstwem i nierównościami społecznymi. Z jednej strony są to wa-
runkowe transfery pieniężne (Conditional Cash Transfers, CCT) popularne m.in. 
w Brazylii, gdzie występują pod nazwą programu Bolsa Familia, z drugiej zaś, we-
nezuelskie Misje Boliwariańskie (Misiones). W przypadku polityki społecznej opar-
tej na CCT za ubóstwo uznaje się okoliczność indywidualną, która może zostać po-
prawiona za pomocą wielorakich mechanizmów pomocy społecznej. CCT zakłada 
stosowanie w tym celu transferów pieniężnych skierowanych do wyszczególnio-
nych jednostek znajdujących się w określonych okolicznościach (zwykle takich, 
które zagrażają ryzykiem znalezienia się w sytuacji ekstremalnego ubóstwa lub też 
uwięzionych w „pułapce ubóstwa”) pod warunkiem spełnienia pewnych wymagań 
czy przyjęcia pożądanych zachowań, które mogłyby wpłynąć na polepszenie sytua-
cji życiowej zainteresowanych. Warunkami tymi przykładowo są społecznie pożą-
dane zachowania takie, jak np. szczepienia dzieci i posyłanie ich do szkół czy na-
bywanie określonych artykułów spożywczych. Niemniej na ubóstwo można też pa-
trzeć z perspektywy porażki działań państwa oraz jego aparatu biurokratycznego 
i systemu instytucjonalnego w prowadzeniu polityki społecznej czy szerzej gospo-
darczo-finansowej. Z tego m.in. powodu drugi alternatywny i wyłamujący się jako-
by z regionalnej logiki model społeczny wenezuelskich Misiones nie zakłada kryte-
rium warunkowości oraz skupia się na strategiach nakierunkowanych na ubogie 
społeczności zamiast na indywidua (Melo, 2012: 4-5).  

Drugi z przedstawionych tu modeli, który stanowi przedmiot analizy ni-
niejszej pracy, łączy się z interesującym acz kontrowersyjnym zjawiskiem populi-
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zmu. Populizm jest zjawiskiem towarzyszącym polityce latynoamerykańskiej od 
dekad. Liderzy oraz ruchy polityczne odwołują się do niego w swojej praktyce, 
a pozostający w centrum ich uwagi „lud”, częstokroć jest rozumiany jako ta część 
populacji, która pozostaje z powodów ekonomicznych, społecznych czy kulturo-
wych wykluczona z obowiązującego systemu politycznego. Populiści obiecują swo-
im wyborcom polepszenie kondycji życiowej (często również duchowej poprzez 
moralną odnowę), przez co populizm zaczyna wchodzić w bliskie relacje z polityką 
społeczną, sposobami jej realizacji oraz celami przed nią stawianymi. Pytanie doty-
czy zatem natury tych relacji oraz tego, czy populizm może efektywnie i trwale 
wpływać na prowadzenie polityki społecznej i jej polepszanie w celu zapewnienia 
lepszych standardów życia najuboższym oraz minimalizacji nierówności społecz-
nych?  

W celu odpowiedzi na te pytania w pierwszej części niniejszej pracy omó-
wione zostało znaczenie samego pojęcia populizmu, które budzi wiele kontrowersji 
wśród badaczy. Wbrew obiegowym opiniom, istnienie polityki społecznej opierają-
cej się na silnym dystrybucjonizmie, jak i również forsowanie reform społecznych 
nie należy do niezbędnych elementów definiujących pojęcie populizmu. Pomimo 
jednak braku istnienia takiej konieczności latynoamerykańscy populiści chętnie 
ustanawiają politykę społeczną w centrum swojej agendy politycznej oraz podejmu-
ją starania zmierzające do wprowadzania takich daleko idących reform. Populi-
styczni przywódcy tacy jak m.in. Hugo Chávez dysponują (czy w tym akurat przy-
padku dysponowali) silnie scentralizowaną i dyskrecjonalną władzą, którą mogą się 
posługiwać do dokonywania relatywnie szybkich zmian społecznych. Oprócz tej 
sprawności w działaniu, populizm wpływa znacząco na sam kształt polityki spo-
łecznej. Rozważania dotyczące tego wpływu zostały przedstawione w drugiej czę-
ści pracy na przykładzie Wenezueli oraz tamtejszych Misji Boliwariańskich będą-
cych jednym z flagowych elementów populistycznego dyskursu Chaveza i jego 
administracji. 

Czym jest populizm i jak łączy się z polityką społeczną? 

Populizm, podobnie jak wiele z terminów w słowniku nauk politycznych 
takich jak choćby demokracja czy dyskurs, jest pojęciem wyjątkowo kontrowersyj-
nym oraz trudnym do konceptualnego uchwycenia i jednoznacznego, klarownego 
zdefiniowania. Wśród badaczy tego zjawiska nie istnieje większy konsensus, co do 
jego natury i rozpatruje się je w tak różnorodnych kategoriach jak np. ideologia czy 
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quasi-ideologia (Mudde, 2012), dyskurs (Hawkins, 2010; Laclau, 2009; Panizza 
2005), strategia czy forma organizacji politycznej (Weyland, 2010; Madrid, 2012), 
polityczny styl (Moffit, Tormey, 2014), mobilizacja społeczna (Jansen, 2011) czy 
też, jako zjawisko związane z konkretną epoką czy formacją historyczną (Shamis, 
2013). Ten brak zgody co do znaczenia terminu populizm nie przekłada się jednak 
na brak popularności użycia tego słowa w powszechnym dyskursie politycznym 
i medialnym, służąc do określania nim przeróżnych politycznych przywódców 
i formacji od prawicy po lewicę. Można powiedzieć, że populizm stał się słowem 
modnym, a wedle Casa Mudde’a dyskurs populistyczny stanowi główny nurt w po-
lityce zachodnich demokracji (aczkolwiek nie tylko) i że można wręcz mówić o na-
staniu populistycznego Zeitgeistu (Mudde, 2010: 339). Zdaniem Ernesto Laclau 
słowa „populizm” używa się intuicyjnie bez nadawania tej intuicji głębszego zna-
czenia pojęciowego. Przekłada się to następnie na wykształcenie się swoistej prak-
tyki ad hoc tzn. używania terminu „populizm” w czysto aluzyjny sposób bez jakie-
gokolwiek starania się o zweryfikowanie jego treści (Laclau, 1977: 143).  

Dodatkowym utrudnieniem przy rozważaniach nad istotą populizmu jest 
fakt, że w potocznej mowie (słyszalnej zwłaszcza w mediach) stanowi on określe-
nie wyjątkowo pejoratywne, często pełniące rolę swego rodzaju stygmatu mającego 
na celu zdyskredytowanie politycznych rywali i oponentów. Liderzy określani mia-
nem populistycznych są przyrównywani do autorytarnych demagogów, którzy od-
wołują się do emocji tłumów, aby pozyskać ich poparcie, wykorzystując przy tym 
ich uprzedzenia i resentymenty. Nie mają oni szacunku dla demokratycznych insty-
tucji i procedur, mówią ludziom to, co ci chcą usłyszeć, bez względu na długookre-
sowe polityczne i ekonomiczne konsekwencje tych słów (Panizza, Miorelli, 2009: 
39-40).  

Dla wielu badaczy populizm stanowi również zagrożenie dla demokracji 
i cień autorytaryzmu albo, jak to ujął Pierre-André Taguieff, populizm jest „patolo-
giczną, pseudo- i postdemokratyczną formą powstałą wskutek upadku ideałów de-
mokratycznych” (2010: 146). Nic więc dziwnego, że trudno spotkać jakąkolwiek 
polityczną formację czy lidera, którzy dobrowolnie określaliby się tym mianem. 
Nie można też stwierdzić, że populizm posiada jakiś swoich ideologów, filozofów 
czy szkoły myślenia jak to się dzieje chociażby w przypadku np. liberalizmu czy 
konserwatyzmu (Moffit, Tormey, 2014: 383). 

W związku z brakiem konsensusu, co do istoty pojęcia populizmu oraz ze 
względu na powszechność jego użycia, wielu badaczy zaczęło się zastanawiać, czy 
zachowuje ono jeszcze jakąś analityczną wartość i nie stało się terminem pozba-



Wpływ populizmu na kształtowanie się polityki… KRAJE – REGIONY  
 

Ameryka Łacińska, 3-4 (89-90) 2015, ss. 33-52 37 

wionym jakiegokolwiek znaczenia. Niemniej z drugiej strony można uznać, że za-
gorzała debata, która toczy się wokół tego pojęcia, wraz ze wszystkimi kontrowers-
jami, które rodzi, może zarazem wskazywać na jego wyjątkową dynamikę, żywot-
ność oraz wielowymiarowość. Ostatnia dekada zaowocowała istotnym rozwojem 
nowych podejść badawczych do problemu populizmu oraz coraz częstszego odwo-
ływania się do niego przez specjalistów od area studies oraz komparatystów. Dla-
tego zamiast odrzucać ten koncept ze względu na jego rzekomo niską analitycznie 
wartość, należałoby raczej dążyć do jego większej klarowności. 

Wspominając o area studies należy w tym miejscu wskazać na dwa obsza-
ry, w stosunku do których pojęcie populizmu jest najczęściej wykorzystywane 
przez badaczy do wyjaśniania i opisu pewnych procesów politycznych. Pierwszy 
z nich to Europa, a konkretniej Europa Zachodnia, gdzie populizm najczęściej łączy 
się z aktywnością polityczną radykalnych prawicowych ruchów i partii. Drugi ob-
szar to Ameryka Łacińska, która przez wielu uważana jest za swego rodzaju koleb-
kę populizmu i wskazuje się tu tradycyjnie najczęściej argentyński peronizm. Jako 
że przedmiotem zainteresowania tej pracy jest populizm i polityka społeczna 
w Ameryce Łacińskiej, to analiza zostanie zawężona jedynie do drugiego z tych ob-
szarów. 

Jak problematyka dotycząca populizmu w Ameryce Łacińskiej przekłada 
się na kwestie związane z prowadzeniem polityki społecznej i czy w ogóle można 
mówić o jakiś korelacjach? Zdaniem wielu badaczy, jak choćby Gino Germani czy 
Fernando Henrique Cardoso, zjawisko populizmu ściśle wiązało się z istnieniem 
konkretnej polityki społecznej czy szerzej polityki gospodarczej do tego stopnia, że 
służyły one za elementy definicji samego populizmu. Takie podejście do populi-
zmu, które można by nazwać historycznym zakładało, że populizm łączy się z kon-
kretnym okresem, formacją społeczną, procesem historycznym czy też innymi his-
torycznymi okolicznościami. W kontekście Ameryki Łacińskiej wskazywano na 
tzw. „złotą erę” populizmu przypadającą na okres od kryzysu gospodarczego lat 
trzydziestych po zmierzch polityki industrializacji poprzez substytucję importu 
(ISI) pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wiąże się tę epokę z nazwis-
kami charyzmatycznych przywódców takich, jak Juan Domingo Perón w Argenty-
nie czy Getúlio Vargas w Brazylii, którzy pod swoją egidą zrzeszali klasowy sojusz 
i promowali strategię rozwoju opartą na ISI (Panizza, 2005: 3). Gino Germani, ra-
zem z innymi współczesnymi mu badaczami, jak m.in. Torcuato di Tella czy 
Octavio Ianni łączyli zjawisko populizmu z procesem gospodarczej i społecznej 
modernizacji, która doprowadziła do powstania sytuacja permanentnej zmiany 
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w społeczeństwach rozwijających się. Zmiana ta, pierwotnie zakorzeniona w proce-
sie przyspieszonej urbanizacji oraz industrializacji doprowadziła do wyłonienia się 
politycznie dyspozycyjnych mas ludzi, wywodzących się zazwyczaj z nowo zurba-
nizowanej klasy popularnej, którzy przejawiają skłonności do popierania liderów 
oraz ruchów o zabarwieniu autorytarnym. Liderzy ci ułatwiają i stymulują mobili-
zację i udział klasy popularnej w sprawowaniu władzy (Cannon, 2009: 13). W teorii 
modernizacji populizm stanowił zatem fazę w historii Ameryki Łacińskiej charakte-
ryzującą się społeczną mobilizacją oraz polityczną inkorporacją wykluczonych 
uprzednio mas podczas przemian w drodze do nowoczesności (de la Torre, Arnson, 
2013: 16). 

Chociaż Germaniego cechował negatywny stosunek do populizmu 
a zwłaszcza jego relacji z demokracją, to przyznawał jednak, że populizm dawał 
masom doświadczenie partycypacji, co stanowiło zasadniczy element w drodze do 
demokratyzacji społeczeństwa (Cannon, 2009: 6). Krytycy Germaniego o prowe-
niencji marksistowskiej oraz teorii zależności również przyjmowali jego pogląd łą-
czący populizm z etapem historycznym, ściśle związanym z szerszą społecznie 
i ekonomicznie transformacją. Jednakże teoretycy dependencji łączyli populizm 
przede wszystkim z kryzysem rozwoju, opartym na gospodarce zorientowanej na 
eksport surowcowo-agrarny oraz powstanie ISI. 

W ujęciu historycznym, jak wcześniej wspomniano, kładzie się szczególny 
nacisk na wymiar gospodarczy wiążący się z wymienioną wyżej polityką ISI, pole-
gającą na wspieraniu przemysłu narodowego poprzez reżim wysokich taryf oraz 
subsydiów chroniąc tym samym rynek wewnętrzny przed zagraniczną konkurencją. 
Celem tej strategii gospodarczej jest ochrona miejsc pracy oraz lokalnego prze-
mysłu poprzez m.in. nacjonalizację, kontrolę rodzimych surowców naturalnych 
i strategicznych, z punktu widzenia państwa, gałęzi przemysłu. Politycznie, poprzez 
stymulowanie wzrostu lokalnego przemysłu oraz systemu opieki społecznej, strate-
gia ta tworzy warunki do powstania multi-klasowej koalicji stabilizującej władzę 
populistycznego przywódcy. W związku z tym niektórzy badacze tacy, jak Jeffrey 
Sachs, Rüdiger Dornbush i Sebastian Edwards optują za zawężeniem definicji po-
pulizmu do kategorii czysto ekonomicznych. Taki ekonomiczny populizm utożsa-
miali oni z nadmiernymi wydatkami państwowymi oraz innymi, ich zdaniem „mało 
odpowiedzialnymi” politycznie, działaniami o charakterze proinflacyjnym, które 
miały w ostateczności doprowadzić do głębokich kryzysów lat osiemdziesiątych 
XX wieku. Okres ten nazwano „stracona dekadą” Ameryki Łacińskiej charaktery-
zującą się niemal zerowym wzrostem gospodarczym, szalejącą inflacją oraz po-
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wstaniem ogromnego długu międzynarodowego, co razem prowadziło do spadku 
zatrudnienia oraz wzrostu ubóstwa (Dornbush, Edwards, 1991; Sachs, 1989). 

Germani podkreślał wagę procesu modernizacji oraz rolę społeczeństwa 
masowego, teorię dependencji czerpiącą z marksistowskich kategorii klasowych 
czy krytyczne, liberalnie gospodarczo spojrzenie Sachsa, Dornbusha i Edwardsa; 
wszystkie te podejścia badawcze podzielają wspólnie historyczne spojrzenie, wedle 
którego populizm stanowi etap w historii Ameryki Łacińskiej, łącząc strukturalne, 
społeczne oraz ekonomiczne procesy takie, jak modernizacja i ISI.  

Jednakże wielu badaczy nie zgadza się z takim podejściem do populizmu, 
jaki reprezentują zwolennicy interpretacji historyczno-ekonomicznej. Pomimo fak-
tu, iż w danym okresie przy władzy utrzymywała się znacząca grupa formacji poli-
tycznych spełniających wyżej opisane kryteria, to ta wąska interpretacja populizmu 
nie pozwala ani na wyjście poza określony bliżej region, ani tym bardziej nie poma-
ga wytłumaczyć wcześniejszych czy późniejszych przejawów populizmu w Ame-
ryce Łacińskiej czy gdziekolwiek indziej (Panizza, 2005: 3). Co więcej, polityka ISI 
i populizm nie są aż tak blisko ze sobą powiązane, jak  może się wydawać nawet w 
przypadku najbardziej reprezentatywnych przykładów. Jak wskazuje m.in. Ian 
Roxborough, do inicjacji polityki ISI doszło w Brazylii jeszcze przed rokiem 1930, 
podczas gdy populizm pojawił się tam na scenie politycznej dopiero pod koniec lat 
czterdziestych, a swoje apogeum osiągnął podczas trwania drugich rządów Getúlio 
Vargasa w okresie 1950-54. Dowodem na to, iż populizm niekoniecznie musi być 
powiązany z ISI, jak to miało miejsce w danym okresie w najbardziej zindustriali-
zowanych krajach Ameryki Łacińskiej, jest równoległe występowanie ruchów po-
pulistycznych o charakterze bardziej agrarnym m.in. w Boliwii, Peru czy Ekwado-
rze. Pomimo braku kontekstu ISI, ruchy te, podobnie do ruchów populistycznych 
z większych państw latynoamerykańskich, równie dobrze radziły sobie z polityczną 
mobilizacją oraz inkluzją uprzednio zmarginalizowanej części społeczeństwa (de la 
Torre, Arnson, 2013: 17).  

Następnie nasuwa się pytanie, czy populizm koniecznie musi wiązać się 
z redystrybucyjną polityką społeczną nastawioną na najuboższych oraz ich społecz-
no-gospodarczą inkorporację. Zdaniem Kurta Weylanda również nie, o czym mają 
świadczyć przykłady przywódców takich, jak Carlos Menem w Argentynie, Alberto 
Fujimori w Peru czy Fernando Collor de Melo w Brazylii, którzy w swojej praktyce 
politycznej łączyli populizm z neoliberalizmem. Przywódcy ci zwyciężali w wybo-
rach przy użyciu strategii populistycznych, zaś po objęciu urzędów przeprowadzali 
drastyczne reformy rynkowe, często zachowując przy tym powszechne poparcie 



KRAJE – REGIONY  Norbert Nowakowski  
 

40 Ameryka Łacińska, 3-4 (89-90) 2015, ss. 33-52 

społeczne. Dzięki odwoływaniu się do praktyk populistycznych byli oni wstanie 
wprowadzać drastyczne zmiany bez prowokowania większych niepokojów spo-
łecznych oraz w ramach istniejącej demokracji (Weyland, 2010: 216-217). Obser-
wacja ta doprowadziła Weylanda do stwierdzenia, że populizm może zachowywać 
swą siłę i witalność bez odwoływania się do socjoekonomicznych elementów, co 
zwolennicy podejścia historycznego uważali za rdzeń tego pojęcia. Uważa on, że 
nie istnieje konieczny związek pomiędzy populizmem, a silnie ekspansywną i dys-
trybutywną polityką społeczną i proponuje w zamian odmienną i mniej komplek-
sową definicję populizmu jako:  

strategii politycznej, w ramach której charyzmatyczny lider próbuje sprawować władzę 
rządową, opierając się na bezpośrednim i niezinstytucjonalizowanym poparciu ze strony 
ogromnej liczby dotychczas, w większości, niezorganizowanych zwolenników (Wey-
land, 2001: 14; Weyland, 2013: 122). 

Chociaż definicja ta umożliwia odejście od łączenia populizmu z konkretną 
polityką społeczną czy gospodarczą, to napotyka ona jednak inne trudności. Głów-
nym problemem definiowania populizmu jako strategii czy formy organizacji poli-
tycznej jest fakt, że może ona obejmować wiele innych artykulacji politycznych, 
które trudno by było określić mianem populistycznych. Wiele ruchów społecznych 
czy form wspólnot politycznych takich, jak np. ruchy religijne czy millenarystyczne 
ławo mogłoby być przyporządkowanymi do tej definicji, pomimo że nie są uważa-
ne za populistyczne (Hawkins, 2010: 168). Nie ma też powodów, aby utożsamiać 
populizm z niskim zinstytucjonalizowaniem czy organizacją, co pokazują przykłady 
zdyscyplinowanego i zorganizowanego partyjnie Frontu Narodowego we Francji 
czy też Partii Justycjalistycznej (peronistowskiej) w Argentynie. Podkreślanie roli 
charyzmatycznego przywódcy, choć wydawać się może niezbędnym elementem de-
finicyjnym populizmu nie może być jednak uznane za wystarczające, gdyż podob-
nie nie jest właściwe tylko formacjom populistycznym. Co więcej, definicja ta zdaje 
się ignorować wszelkie stylistyczne i ideacyjne cechy populizmu i kładzie nacisk 
głównie na jego materialne aspekty polityki, takie jak zawieranie koalicji, histo-
ryczne uwarunkowania i polityki (policies). Brakuje w tym podejściu również tego, 
co zdaje się być jednym z najczęściej poruszanych elementów w dyskusjach nad 
populizmem, czyli „ludu”. Pomijanie tego elementu prowadzi nie tylko do porzuce-
nia jednej z centralnych cech odróżniających populizm od innych fenomenów poli-
tycznych, ale również ignorowanie jego etymologicznych korzeni wyrażających się 
w łacińskim populi – lud (Moffit, Tormey, 2014: 386). 
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W związku z tym niniejsza praca przyjmuje odmiennie podejście do popu-
lizmu, które również nie łączy tego zjawiska z konkretną polityką społeczną czy 
gospodarczą, jednocześnie jednak nie podlega wyżej wymienionym zastrzeżeniom. 
Mianowicie chodzi tu o pojmowanie populizmu w kategoriach dyskursu (Laclau, 
2009; Panizza, 2005). Podejście dyskursywne wyróżnia się wśród innych podejść 
badawczych tym, iż posiada analityczny rdzeń polegający na konstytuowaniu „lu-
du” jako aktora politycznego. Zgodnie z nim populizm postrzega się jako dyskurs 
przeciwko status quo, który dokonuje symbolicznego podziału sfery politycznej na 
„lud” i jego „innego”. Tożsamość obu stanowi polityczny konstrukt, symbolicznie 
ukształtowany poprzez relację antagonizmu. Antagonizm ten stanowi zatem sposób 
identyfikacji, w ramach którego relacja pomiędzy formą (ludem jako znaczącym) 
a jej treścią (ludem jako znaczonym) jest dana poprzez proces nazywania tzn. usta-
nowienia, kto jest wrogiem ludu (a tym samym czym jest sam lud) (Panizza, 2005: 
3). Występowanie przeciwko status quo jest niezbędne dla populizmu, gdyż pełne 
ustanowienie ludowej tożsamości wymaga politycznego zwyciężenia „innego”, któ-
remu przypisuje się represjonowanie i wyzyskiwanie ludu i tym samym utrudnianie 
jego pełnego zaistnienia. Poszczególne treści pojawiające się w ramach logiki popu-
listycznej różnią się od siebie w zależności od tego, jak zostanie zarysowana anta-
gonistyczna relacja. „Inny”, pojawiający się w opozycji do „ludu”, może być przed-
stawiany w różnych politycznych, ekonomicznych, społecznych czy kulturowych 
kontekstach bądź ich kombinacjach przybierając nazwę „oligarchii”, „biurokratów”, 
„politykierów”, „sprzedajnych elit”, itp., uniemożliwiających ludowi osiągnięcie 
swojej pełnej emancypacji (Panizza, 2005: 3-4). Zdaniem Carlosa de la Torre dys-
kurs populistyczny przybiera manichejską formę, w ramach której dychotomia po-
między „ludem” a jego „innym” przeistacza się w zmagania „dobra” ze „złem” oraz 
wezwania do moralnej krucjaty i częstego posługiwania się symboliką religijną. 
Dyskursywna strategia populizmu dokonuje przejścia od formy zwykłych zmagań 
politycznych do walki o wyższe standardy i wartości moralne. Dyskurs populis-
tyczny i jego retoryka radykalizują emocjonalne pokłady, które zawierają się we 
wszystkich politycznych dyskursach oraz narzucają jedną wizję politycznej prawdy 
(Panizza, 2005: 17; de la Torre, 1994: 708-709). 

Populizm stanowi zatem sposób identyfikacji dostępny dla każdego aktora 
politycznego występującego w ramach dyskursywnego obszaru, w którym pojęcie 
suwerenności ludu oraz konflikt pomiędzy tymi przy władzy i tymi jej pozbawionej 
są centralnymi elementami w jego politycznej symbolice i wyobrażeniu (Panizza, 
2005: 4). Jednakże taka formalna definicja populizmu, w której centralne miejsce 
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zajmuje antagonizm musi zostać uzupełniona o wymiar normatywny, aby odróżniać 
populizm od innych dyskursów odwołujących się do antagonizmu czy też samego 
pojęcia polityczności. W związku z tym właściwsze by było uwzględnienie, obok 
wymiaru formalnego, wymiaru normatywnego, w ramach którego pewna część spo-
łeczeństwa postrzega się jako dyskryminowaną i wykluczoną politycznie, gospo-
darczo, społecznie etc. przez dominujący system polityczny i jego elity, a populizm 
ma stanowić przypuszczalne remedium na te niesprawiedliwości i obiecywać za-
dośćuczynienie krzywdom (Panizza, Philip, 2011: 68-76; Panizza, 2013: 104). 

W takim kontekście Hugo Chávez może być postrzegany jako populista, 
gdyż w wymiarze formalnym dokonuje on dyskursywnego podziału społeczeństwa 
na dwa wrogie sobie obozy, lud przeciw systemowi i jego elitom oraz w wymiarze 
normatywnym, obiecując swoim zwolennikom polityczną odnowę oraz nadejście 
nowego, bardziej sprawiedliwego porządku, który będzie uznawał i emancypował 
tych, którzy byli uprzednio wykluczeni, marginalizowani i eksploatowani. W dal-
szej części niniejszej pracy będę starał się pokazać, jak populistyczna logika prze-
nosi się na formę i funkcjonowanie wenezuelskich programów społecznych – Mi-
siones – i jak w związku z tym populizm może operować na poziomie mikro. 

Populizm a kształtowanie się wenezuelskich programów społecznych: 
przypadek Misiones 

W latach 1958-1998 Wenezuela posiadała formalnie demokratyczny reżim 
polityczny, co było rzadkością w tym targanym zamachami stanu i przewrotami 
wojskowymi okresie w Ameryce Łacińskiej. Powstały w 1958 roku na mocy niefor-
malnego porozumienia pomiędzy dominującymi partiami politycznymi oraz związ-
kami zawodowymi system przeszedł do historii pod nazwą Punto Fijo. Był on swe-
go rodzaju społeczno-politycznym paktem, który zobowiązywał strony w nim 
uczestniczące do respektowania wyników wyborczych, w zamian za co opozycja 
mogła mieć dostęp do państwowych środków i funduszy. Tak wzajemnie korzystny 
układ zapewniał tym samym stabilność polityczną i pozory demokracji. Puntofijis-
mo tworzyło szeroki system składający się z sieci instytucji o zabarwieniu korpora-
cyjnym, włączając w to zasady elektoralne, relacje pomiędzy prezydentem a legis-
latywą, trójstronne procedury konsultacyjne i oczywiście centralne miejsce partii, 
co skłaniało do określania go mianem partidocracia (Hawkins, 2010: 89). Funda-
menty tego systemy stanowiły jednak dochody oraz miejsca pracy generowane 
przez przemysł petrochemiczny. To zyski z eksportu ropy pozwalały na realizowa-
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ną przez państwo politykę społeczną, w tym opiekę medyczną oraz edukację. Poli-
tyka ta przynosiła wymierne efekty, o czym może świadczyć fakt, że w latach 1961-
-1981 poziom niepiśmiennictwa spadł z 50% do 11%, śmiertelność noworodków 
zmalała z 46,4 na tysiąc do 35,2 na tysiąc przypadków, a średnia długość trwania 
życia wzrosła z 61 do 69 lat. Proces industrializacji oraz urbanizacji istotnie wzrósł, 
a inkluzja społeczna pozostawała na satysfakcjonującym poziomie dzięki dostępowi 
do podstawowych dóbr oraz możliwości awansu społecznego, co zapewniały 
wspomniane zyski z eksportu ropy, tamując tym samym ewentualne społeczne nie-
zadowolenie na szerszą skalę (Cannon, 2009: 34-35). 

Niemniej system ten miał swoje wady, co rzutowało w ostateczności na je-
go trwałość i wydolność w momentach kryzysu. Wśród głównych deficytów syste-
mu należy wyróżnić m.in. nadmierną centralizację, jaskrawe społeczno-gospodar-
cze nierówności, partyjniactwo, korupcję i klientelizm. Pomimo tego, że system ten 
był bardzo pluralistyczny oraz uznawał wartość instytucji demokratycznych, pozo-
stawał zarazem wyjątkowo elitystyczny i silnie zhierarchizowany, co było widocz-
ne zwłaszcza w istnieniu klientelistycznych powiązań między, z jednej strony, lide-
rami partyjnymi, a z drugiej, aktywistami oraz wyborcami tych partii. Dlatego też 
system ten uważany był często za partyjniacki i skorumpowany, preferujący raczej 
polityczne układy i kooptacje w swe ramy opozycji niż prawdziwe spory i delibera-
cje. Kondycja demokracji z tego okresu, choć z zewnątrz wydawała się dobra, co 
się uwidaczniało w przebiegających bez większych zakłóceń wyborach oraz silnych 
instytucjach publicznych, po głębszej analizie okazywała się bardzo płytką (Haw-
kins, 2010: 3, 26, 44). 

Na płytkość tej demokracji oraz słabość całego systemu wpływało w du-
żym stopniu to, że nie była ona budowana na kulturze obywatelskiej oraz nie była 
w stanie ustanowić wspólnej dla wszystkich obywateli tożsamości, która wspierała-
by mechanizmy władzy i jej instytucje. Wprost przeciwnie, ustrój ten był oparty na 
dystrybucji dochodów pochodzących z eksportu ropy przez państwo do różnych 
społecznych sektorów, aktorów i grup tj. na kooptacji i klientelizmie. Kruche pod-
stawy tego systemu dały o sobie znać w momencie, gdy dotychczas prawie nieo-
graniczone dochody z eksportu ropy uległy załamaniu, przyczyniając się ostatecz-
nie do niewydolności całego systemu i do ponownego przebudzenia się konfliktów 
klasowych, uśpionych przez poprzednie lata prosperity (Cannon, 2009: 35). 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Wenezuela borykała się z og-
romnym zadłużeniem zagranicznym, brakiem dywersyfikacji źródeł dochodów dla 
gospodarki uzależnionej od eksportu ropy oraz z całkowitym wyczerpaniem się re-
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dystrybucyjnego systemu, który pomagał utrzymać (kupić) spokój społeczny 
w ubiegłych latach. W obliczu tego kryzysu rząd prezydenta Carlosa Andresa Pere-
za zdecydował się na wprowadzenie planu drastycznych reform oszczędnościo-
wych, który nazwany został Gran Viraje (Wielki Zakręt). Decyzja ta oznaczała 
praktycznie rozwiązanie dotychczasowych sieci protekcji i redystrybucjonizmu, 
które leżały u podstaw społecznego paktu ustanowionego przez Punto Fijo. Nowa, 
neoliberalna strategia polityki społecznej zakładała odejście od uniwersalizmu na 
rzecz skoncentrowania wysiłków jedynie na najbardziej zubożałych i potrzebują-
cych częściach społeczeństwa. W związku z powyższym, w latach 1989-90 doszło 
do inauguracji programu społecznego ukierunkowanego na walkę z ubóstwem – 
Plan de Enfrentamiento a la Pobreza (PEB). Inspirowany był on Nową Agendą Po-
lityki Społecznej (New Social Policy Agenda), lansowaną w owym czasie przez 
Bank Światowy. U podstaw tej agendy leżą następujące zasady: przekonanie o wyż-
szej efektywności zdecentralizowanych usług społecznych niż tych zarządzanych 
przez centralny aparat administracyjny; aktywny udział organizacji pozarządowych 
(NGOs) w kreowaniu oraz dostarczaniu tych usług na poziomie obywatelskim; 
promowanie większego upodmiotowienia (empowerment) beneficjentów programu 
poprzez wspólnotową partycypację; oraz administrowanie programami przez nieza-
leżne jednostki administracyjne w celu ominięcia tradycyjnych agencji rządowych 
(Daguerre, 2011: 839; Mkandawire, 2004; Salamanca, 1994). 

Na PEB składało się wiele programów, takich jak m.in. bezpośrednie dota-
cje do artykułów spożywczych dla rodzin w potrzebie, ośrodki opieki nad dziećmi 
w ubogich dzielnicach i na terenach wiejskich, suplementy żywieniowe dla kobiet 
w ciąży, społeczne fundusze inwestycyjne finansujące infrastrukturę miejską czy 
też pomoc dla mikroprzedsiębiorstw. Implementacją tych programów nie zajmowa-
ło się Ministerstwo Rodziny ani inny centralny organ administracji, ale paralelne do 
nich, powołane ad hoc organizacje, fundacje czy społeczne fundusze, których zada-
niem było wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności, gdzie dużą rolę odrywały 
organizacje pozarządowe (NGO). Omijanie tradycyjnych struktur rządowych wią-
zało się z przekonaniem w owym czasie o ich niskiej efektywności i braku ela-
styczności w porównaniu do bardziej zdecentralizowanych instytucji (Daguerre, 
2011: 839-840). 

Ten pomysł na politykę społeczną oraz programy, które go ucieleśniały 
znalazły swoją kontynuację w przyjętym przez rząd następcy Pereza, Rafaela Cal-
dery, programie stabilizacyjnym Agenda Venezuela, wypracowanym w porozumie-
niu z IMF w 1996 roku. Ten, w swej istocie neoliberalny program, dążył do silnych 
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cięć w wydatkach publicznych, co w przypadku polityki społecznej wiązało się 
z kolejnymi reformami, prywatyzacją oraz skupieniem się na pomocy jedynie 
najuboższym. Rząd Caldery wprowadził szereg nowych programów społecznych 
opartych na strategii CCT oraz przyznawaniu pierwszeństwa pomocy w określo-
nych obszarach (Melo, 2012: 56-57).  

Niemniej, programy te, jak i całe nowe podejście do polityki społecznej in-
spirowanej neoliberalnymi przesłankami, nie pozostawały wolne od wad. Charakte-
ryzowały je brak politycznej i instytucjonalnej kontroli, wysoka zmienność wydat-
ków oraz biurokratyczne zachowania o charakterze krótkowzrocznym i oportunis-
tycznym. Istnienie jednostek ad hoc paralelnych wobec tradycyjnych ministerstw, 
powodowało tarcia na linii z tymi ostatnimi, które dysponowały również kompeten-
cjami w ramach prowadzenia polityki społecznej (Daguerre, 2011: 840). Wszystko 
to przekładało się na nienajlepszą jakość działania implementowanych programów, 
co dodatkowo potęgował generalny kryzys systemu Punto Fijo czy też jego pozos-
tałości i prawie całkowitą utratę przez niego legitymizacji społecznej. 

W 1998 roku do władzy, w atmosferze silnej polaryzacji politycznej, do-
szedł Hugo Chávez, stając się pierwszym od półwiecza prezydentem spoza dotych-
czas dominującego układu politycznego. Pomimo że był politycznym outsiderem 
nie stanowił postaci nowej w wenezuelskiej polityce. W 1992 roku Chávez, jako 
podpułkownik armii wenezuelskiej oraz lider konspiracyjnego ugrupowania Movi-
miento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200), stanął na czele jednej z dwóch 
nieudanych prób obalenia prezydenta Pereza, który wkrótce po tych zdarzeniach 
został odwołany w procedurze impeachmentu. Dzięki temu wydarzeniu, a konkret-
nie krótkiemu wywiadowi telewizyjnemu udzielonemu mediom wkrótce po jego 
fiasku, Chávez stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Wenezueli. 
Za udział w nieudanym przewrocie Chávez wraz z innymi przywódcami MBR 200 
został osadzony w więzieniu. Niemniej po dwóch latach, Chávez, w ramach amnes-
tii ogłoszonej przez prezydenta Calderę, wyszedł na wolność i przystąpił do budo-
wania swojego ruchu politycznego oraz swojej kandydatury w nadchodzących wy-
borach (Hawkins, 2010: 17-18; Cannon, 2009: 55). 

Pomimo swojej wojowniczej retoryki oraz silnie krytycznej postawy wo-
bec uprzedniego systemu Punto Fijo, Chávez początkowo nie prowadził diametral-
nie odmiennej polityki społecznej od swoich poprzedników. Co prawda przeforso-
wał uchwalenie nowej konstytucji w 1999 roku, której rozdział III poświęcony był 
prawom społecznym, a jednym z centralnych punktów boliwariańskiego modelu 
społecznego była idea upodmiotowienia ubogich poprzez zaangażowanie i udział 
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lokalnych wspólnot i NGO w inicjatywach społecznych, to w okresie 1999-2003 
rząd chavistowski raczej ulepszał i przekalibrowywał już istniejące rozwiązania, nie 
wprowadzając większych innowacji społecznych. Istotny wyjątek w tym okresie 
stanowił Plan Bolivar 2000 (Daguerre, 2011: 840-841). W ramach Plan Bolivar 
wydano setki milionów dolarów na projekty społeczne dotyczące m.in. rewitalizacji 
osiedli i innych przestrzeni wspólnotowych, poprawy jakości szkół publicznych, 
budowy dróg, pomocy medycznej dla ubogich, czy dystrybucji podstawowych arty-
kułów spożywczych poprzez uliczne sklepiki. Kontrowersje wzbudzał proces im-
plementacji tych zamierzeń, gdyż odbywał się we współpracy z armią i przy użyciu 
wyposażenia i infrastruktury wojskowej. Jednakże dla Chaveza głównym celem tej 
inicjatywy było stworzenie „sojuszu militarno-cywilnego” i tym samym w pewnym 
stopniu odkupienie się armii za jej udział w tłumieniu Caracazo w 1989 roku oraz 
poprawa jej wizerunku w oczach obywateli. Według początkowych założeń, Plan 
Bolivar miał trwać przez sześć miesięcy, jednak został on wydłużony do prawie 
trzech lat, po czym był stopniowo wygaszany na rzecz stałych programów rządo-
wych, prowadzonych przez agencje cywilne oraz władze lokalne (Hawkins, 2010: 
199-200). 

Plan Bolivar stał się prekursorem późniejszych Misiones, niemniej jedną 
z głównych przyczyn ich szybkiego wprowadzania po roku 2002 były okoliczności 
polityczne, a dokładniej rosnąca wobec władzy Chaveza opozycja oraz jego spada-
jące poparcie wyborców. W okresie 2002-2003 miał miejsce strajk generalny, któ-
rego następstwem było pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju oraz problemy 
w dostawach żywności, związane z brakami paliwa i czasowym zamknięciem wielu 
supermarketów i innych głównych sieci dystrybucji. Stan gospodarczy państwa 
przekładał się równocześnie na coraz większą pauperyzację ludności, co odzwier-
ciedlał wzrost wskaźnika ubóstwa z 39% w 2001 roku do aż 55,1% w 2003 
i wskaźnika ubóstwa absolutnego, odpowiednio, z 14,4% do 25% (Daguerre, 2011: 
841; Melo, 2012: 60-62; Molina, 2003).  

Kolejny cios w rząd Chaveza został wymierzony w 2003 roku, kiedy to 
opozycji udało się, zgodnie z nową konstytucją, doprowadzić do rozpisania referen-
dum odwoławczego w stosunku do prezydentury Chaveza, którego Narodowa prze-
prowadzenie ogłosiła następnie Komisja Wyborcza na początek czerwca 2004 roku. 
Wydarzenia te wyjątkowo polaryzowały nastroje polityczne w Wenezueli i przekła-
dały się również na coraz bardziej radykalnie populistyczną postawę samego Cha-
veza i jego ruchu. Postawę tę widać w sposobie, w jaki Chávez prowadził do mobi-
lizacji politycznej swoich zwolenników w celu wygrania referendum. Dokonywał 
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on manichejskiego, nasiąkniętego religijną retoryką i odniesieniami historycznymi 
podziału sfery politycznej na dwa wrogie sobie obozy, z których jeden miał uosa-
biać „protagonistyczny lud” z Chavezem na czele, a drugi „zdradziecką” 
i „skorumpowaną” opozycję. Chávez przyrównywał wysiłki swoich zwolenników 
do słynnej bitwy pod Santa Inés, gdzie federaliści pokonali konserwatywną oligar-
chię przy pomocy taktycznego odwrotu (w tym przypadku taktyczny odwrót stano-
wi uznanie decyzji w sprawie przeprowadzenia referendum). Odwołał się on rów-
nież do popularnej wenezuelskiej ballady ludowej Florentino y el Diablo, w której 
llanero (wenezuelski kowboj) Florentino staje do muzycznego pojedynku z diabłem 
i pokonuje go dzięki swej wytrwałości i sprytowi. Oczywiście w retoryce Chaveza 
uosobieniem diabła jest opozycja, która reprezentuje interesy „największego z dia-
błów”, jakim jest George W. Bush i imperialistyczny rząd USA (Hawkins, 2010: 2, 
201). 

W takiej atmosferze silnego wzrostu populizmu oraz polaryzacji doszło do 
powstania pierwszych Misiones, które miały stanowić ucieleśnienie pryncypiów 
stojących za rewolucją boliwariańską oraz obietnicami rozwoju socjoekonomiczne-
go. Misje stały się jednym z kluczowych elementów rządowej kampanii wyborczej 
w 2004 roku, której hasłem było ¡Qué no te quiten tus misiones! („Nie dajcie im 
zabrać swoich misji”). Czym zatem dokładnie są te wszechobecne w chavistowskim 
dyskursie Misiones? Stanowią one zespół narodowych inicjatyw i programów, któ-
rych zadaniem jest osiągnięcie jednego z głównych celów, jakie stawiała sobie ad-
ministracja Chaveza tj. wyeliminowania ubóstwa w Wenezueli do roku 2021. Ich 
pełna nazwa to Misión Christo i pierwotnie stanowiły one część rządowego planu 
sześcioletniego Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación. Skierowane są one do najuboższych i docierają do nich za pomocą różnych 
metod, w tym klucza geograficznego opartego na liczbie ranchos (skrajnie ubogich 
i często prowizorycznych domostw) na danym terenie czy też testów dochodowych. 
Fundusze dla programów pochodzą głównie z budżetu centralnego i zysków z pańs-
twowego sektora petrochemicznego (PDVSA) przekazywanych bezpośrednio lub 
za pośrednictwem banków rozwoju, kontrolowanych przez egzekutywę. Środki fi-
nansowe dedykowane Misjom sięgają miliardów dolarów, co czyni te programy nie 
tylko jednymi z najlepiej finansowanych w boliwariańskiej Wenezueli, ale również 
jednymi z najistotniejszych programów walki z ubóstwem w całej Ameryce Łacińs-
kiej w ostatnich dwóch dekadach. Przykładowo w latach 2003-2005 wszystkie Mi-
sje otrzymały środki odpowiadające około 3,5% wenezuelskiego PKB (Hawkins, 
2010: 199; Daguerre, 2011: 841). 
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Każda z Misji jest ustanawiana dekretem prezydenckim, który definiuje jej 
budżet oraz zakres tematyczny. Misje zajmują się różnorodnymi kwestiami spo-
łecznymi, na przykład: Barrio Adentro dotyczyła poprawy stanu opieki zdrowotnej 
wśród najuboższych poprzez budowę klinik i innych ośrodków zdrowia we współ-
pracy z kubańskim personelem medycznym; Mercal zajmowała się dostawą taniej 
żywności dla potrzebujących poprzez sieć państwowych sklepów-punktów dystry-
bucji; Identidad ułatwiała dostęp do dowodów osobistych dla ludności ich pozba-
wionej i tym samym wykluczonej i nieposiadającej dostępu do usług społecznych; 
Habitat finansowała budowę nowych mieszkań dla ubogich; Robinson I i II , Ribas 
promowały alfabetyzację oraz szkolnictwo niższe; Sucre umożliwiała dostęp do 
wykształcenia wyższego dla grup wrażliwych społecznie; Guaicaipuro zapewniała 
prawa konstytucyjne dla ludności indiańskiej (Cannon, 2009: 93-96). 

Istotnym wyróżnikiem Missiones na tle Ameryki Łacińskiej, gdzie dominu-
ją programy oparte w mniejszym lub większym stopniu na CCT, jest również to, że 
funkcjonują one w ramach alternatywnego podejścia do rozwoju. W przeciwień-
stwie do CCT, posiadających neoliberalną proweniencję, Misje stawiają sobie za 
cel transformację sytemu zarządzania gospodarką, kładącego nacisk na atomistycz-
ną partycypację w rynku na rzecz systemu bardziej kolektywistycznego, opierają-
cego się na wspólnotach, spółdzielniach, państwowej koordynacji i lokalnym know-
how, co w terminologii rządowej nazywane jest systemem „endogenicznego rozwo-
ju”. Z tego powodu Misje nie są jedynie znacząco zrestrukturyzowanymi progra-
mami zapoczątkowanymi przez poprzednie administracje, ale stanowią część jakoś-
ciowo odmiennego podejścia do rozwoju (Hawkins, 2010: 199-202). 

Dystansowanie się i potępianie przez Chaveza poprzedniego ładu, Punto 
Fijo i wszystkiego, co on sobą uosabiał rzutuje na formę i funkcjonowanie Misji. 
Misje nie stanowią osamotnionego tworu, będącego jedynie technokratycznym na-
rzędziem w ramach polityki społecznej, ale uosabiają ideologiczne podstawy Rewo-
lucji Boliwariańskiej i populistycznego dyskursu Chaveza. Doskonałym przykła-
dem przekładania się populistycznej logiki rządu na działania tego programu są Mi-
sje zajmujące się edukacją, w tym szczególnie Sucre. Podobnie jak w przypadku 
Misji Ribas czy Robinson, celem Sucre jest stworzenie „nowego obywatela” wy-
chowanego zgodnie z ideologicznymi zaleceniami władzy i niezbędnego do budo-
wy „demokratyczno-uczestniczącego, protagonistycznego, multietnicznego i wielo-
kulturowego społeczeństwa”. Jednakże program Sucre oraz język w nim używany 
jest jeszcze silniejszy i bardziej radykalny niż w innych misjach edukacyjnych. 
Wedle rządu, a konkretniej – Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, który odpowia-
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da za implementację tej Misji, Sucre została stworzona w odpowiedzi na „ogromny 
dług społeczny zakumulowany przez dekady trwania demokracji reprezentatyw-
nej”, w związku z czym celem jej jest „radykalna transformacja obecnego modelu 
szkolnictwa wyższego”. Obecna władza odcina się zatem i ustawia w silnej opozy-
cji względem dawnego systemu demokracji reprezentatywnej, Punto Fijo, zarzuca-
jąc mu, że kształcił on ludzi w ramach neoliberalnego paradygmatu, który opierać 
by się miał na dyktacie rynku i pojmowaniu człowieka jedynie jako jednego ze 
znajdującym się na nim towarów. Punto Fijo miało również być systemem domina-
cji, gdzie dostęp do wyższego wykształcenia był jedynie możliwy dla wąskiej elity, 
podczas gdy większość, „lud”, był tego prawa pozbawiony i celowo utrzymywany 
w ignorancji. Misja Sucre ma stanowić zatem remedium na te niesprawiedliwości 
i krzywdy i przywrócić godność „ludowi” w tym kontekście umożliwiając dostęp 
do wykształcenia wyższego. Na podstawie tego przykładu widać dobrze jak populi-
styczna logika przenika z poziomu wielkiej polityki na poziom mikro odwzorowu-
jąc manichejskie starcie pomiędzy „ludem” a „elitami”, nowym a starym systemem 
(Hawkins, 2010: 204-205).  

Misje odzwierciedlają manichejską postawę rządu i stoją w opozycji wobec 
wszystkiego, co reprezentował stary system i z czym był on kojarzony w po-
wszechnym odczuciu obywateli. Dlatego też są one wyjątkowo anty-technokratycz-
ne, ale również – chociaż paradoksalnie często się to im zarzuca – nie wpisują się 
one w mechanizm klientelizmu. Z perspektywy teorii racjonalnego wyboru o wy-
stępowaniu klientelizmu można mówić w przypadku, gdy mamy do czynienia 
z bezpośrednią wymianą określonych dóbr, usług czy innych świadczeń przyzna-
wanych przez polityków w zamian za ich polityczne poparcie, np. w postaci głosów 
wyborczych. Zasadą klientelizmu jest więc otwarta warunkowość, tj. warunkiem 
otrzymania pewnych korzyści jest udzielenie poparcia politycznego. Dobra pu-
bliczne stają się tu narzędziem selekcji, a wyborcy ulegają transformacji z obywate-
li na stronników. Wielu badaczy uznaje ten „targ polityczny” za immanentną cechę 
populizmu i polityk, które znajdują się pod jego wpływem (Weyland, 2001). Nie-
mniej taki pogląd, jak to zostało przedstawione w pierwszej części pracy, zdaje się 
nie zauważać dyskursywnej i ideacyjnej natury populizmu, czego znakomitym 
przykładem jest chavismo i misje. Jak to już wielokrotnie w tej pracy zostało pod-
kreślone, chavismo buduje swój „lud” w oparciu o antagonistyczny stosunek 
względem „innego”, którym najogólniej ujmując jest dawny system Punto Fijo i 
wszystko, co chavismo mu przypisuje. Jednym z takich przypisanych atrybutów jest 
klientelizm szerzący się w podczas puntofijismo razem z jego partyjnymi machina-
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mi wyborczymi, kupowaniem głosów i korupcyjną kooptacją poszczególnych grup. 
Jawne posługiwanie się klientelizmem czy też otwarta próba budowania swego ro-
dzaju machiny wyborczej czy patronażu uderzałaby w wizerunek i ideologiczną 
spójność chavismo, które swój dyskurs opiera w głównej mierze na potępianiu ko-
rupcyjnych praktyk okresu puntofijismo. W związku z tym chavismo nie może, 
przynajmniej jawnie i otwarcie, odwoływać się do klientelistycznych praktyk nie 
ryzykując utraty swojego rdzennego elektoratu (Hawkins, 2010: 210-215). Przekła-
da się to na funkcjonowanie misji, które nie mogą w tym wypadku zakładać warun-
kowości otrzymania pewnych świadczeń od spełnienia określonych obowiązków, 
gdyż mogłoby się to kojarzyć z praktykami klientelistycznymi oraz dawać asumpt 
do formułowania takich zarzutów. Z tego też m.in. powodu kontynuacja programów 
społecznych opartych na CCT, tak popularnych w Ameryce Łacińskiej, nie mogła 
być dalej prowadzona w Boliwariańskiej Wenezueli.  

Konkluzja 

Niniejszy artykuł wskazuje, że zjawiska populizmu nie należy łączyć ze 
ściśle określoną polityką społeczną czy gospodarczą, a konkretniej z polityką silnie 
dystrybutywną i etatystyczną, jak twierdzili klasyczni teoretycy populizmu tacy, jak 
Gino Germani czy Torcuato di Tella. Populizm może łączyć się zarówno z polityką 
silnie interwencjonistyczną i opartą na znaczącej redystrybucji dóbr, jak i neolibe-
ralną, co pokazują przykłady takich populistycznych polityków, jak m.in. Carlos 
Menem w Argentynie czy Alberto Fujimori w Peru. Chociaż populizm nie determi-
nuje prowadzenia konkretnej polityki społecznej, to jednak latynoamerykańscy po-
litycy określani mianem populistycznych często ustanawiają ją w centrum swojej 
agendy politycznej. Sytuacja taka prowadzi do tego, że populizm, razem ze swoim 
manichejskim postrzeganiem świata politycznego jako moralnej walki dobra ze 
złem i odwoływaniu się do „ludu” jako źródła swej legitymizacji i słuszności, silnie 
oddziałuje na kształt i prowadzenie polityki społecznej. Wpływy te doskonale wi-
dać na przykładzie chavistowskiej polityki społecznej, a w szczególności flagowego 
programu wenezuelskiej administracji, jakim są Misje Boliwariańskie. Misje oprócz 
ucieleśniania sobą partykularnych podstaw ideologicznych chavismo, takich jak 
m.in. silna pozycja państwa oraz spółdzielcza własność i zarządzanie w gospodarce 
czy też skupienie się na potrzebach najbiedniejszych, prezentują silny wymiar po-
pulistycznej polaryzacji, gdzie po jednej ze stron stoi „patriotyczny lud”, a po dru-
giej wrogie mu siły powiązane z dawnym reżimem Punto Fijo. Ten silny antago-
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nizm wpływa diametralnie na formę i funkcjonowanie misji, co uwidacznia się 
m.in. w odrzuceniu przez nie kryterium warunkowości, które jest typowym elemen-
tem programów CCT, powszechnie występujących w Ameryce Łacińskiej. Odrzu-
cenie to wiąże się z tym, że zakładanie kryterium warunkowości mogłoby w pew-
nym sensie kojarzyć się z klientelistycznymi praktykami puntofijismo, od którego 
chavistowski rząd się odcina i w opozycji do którego buduje swoją polityczną toż-
samość.  
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