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Komunikowanie polityczne w Ameryce £aciñskiej
na przyk³adzie aktywnoœci

prezydenta Wenezueli – Hugo Cháveza

Dynamiczne tempo zmian ekonomicznych, rozwój technologiczny oraz

ewolucja latynoamerykañskiej kultury politycznej, jak równie¿ wzra-

staj¹ca rola œrodków spo³ecznego komunikowania, stanowi¹ przyczyny

transformacji modeli komunikowania politycznego w Wenezueli i in-

nych pañstwach Ameryki £aciñskiej. Wzoruj¹c siê przede wszystkim na

doœwiadczeniach europejskich i pó³nocnoamerykañskich, dostrzegaj¹c

potencja³ Nowych Mediów i serwisów mediów spo³ecznoœciowych1, li-

derzy polityczni odwa¿nie pos³uguj¹ siê strategiami komunikacyjnymi

dostosowanymi do oczekiwañ i mo¿liwoœci odbiorców. Nie tylko treœæ

informacji, ale te¿ sposób jej dystrybucji, forma w jakiej dociera do oby-

wateli i sam akt jej przekazywania, sta³y siê istotnymi elementami war-

toœciuj¹cymi komunikowanie polityczne.

Wed³ug M. Kolczyñskiego znacz¹cym wyznacznikiem dzia³añ w ra-

mach komunikacji politycznej jest ich kontekst, w tym tak¿e „poziom

rozwoju œrodków przekazu komunikatów politycznych”2 – w przypadku

Wenezueli rz¹dzonej przez Hugo Cháveza, mieliœmy do czynienia ze

strategiami medialnymi, do których realizacji wykorzystywano inten-

sywnie wszelkie kana³y komunikacji z zamiarem wywo³ania tzw. „me-

dialnego wzmocnienia”.

Ponadto, jak zauwa¿aj¹ Y. González i A. Cañizález, niektóre z pañstw

Ameryki £aciñskiej tworz¹ uwarunkowania legislacyjne, które pozwa-

1 Najczêœciej u¿ywanym przez Hugo Cháveza portalem spo³ecznoœciowym

by³ Twitter. Konto prezydenta by³o obserwowane przez ponad cztery miliony u¿yt-

kowników, komunikaty z lutego 2013 roku s¹ œciœle zwi¹zane z chorob¹ nowotwo-

row¹ Cháveza, który za poœrednictwem krótkich wpisów dziêkowa³ za gesty

wsparcia i zagrzewa³ obywateli do rewolucyjnej walki zgodnie z has³em: „¡Hasta la

victoria siempre!”.
2 M. Kolczyñski, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008, s. 44.



laj¹ im sprawowaæ w³adzê za poœrednictwem mediów, tworz¹c tzw.

„pañstwo-komunikator”3; w konsekwencji mediatyzacja dyskursu politycz-

nego sta³a siê wspólnym mianownikiem dla kilku aktualnie funkcjonu-

j¹cych grup rz¹dz¹cych w Ameryce £aciñskiej (przyk³ady szczegó³owe

„pastwa-komunikatora” to Boliwia pod rz¹dami Evo Moralesa, Ekwa-

dor pod rz¹dami Rafaela Correa czy Wenezuela pod rz¹dami Hugo

Cháveza).

Video-polityka

Istotnym terminem wyznaczaj¹cym zasady komunikowania politycz-

nego w Wenezueli jest video-polityka (znana te¿ jako tele-polityka).

O. Sartori akcentuje, i¿ termin ten odnosi siê zaledwie do jednego z licz-

nych przejawów w³adzy obrazu – do jego obecnoœci w procesach poli-

tycznych i do wp³ywu, który wywiera na prowadzenie dzia³añ w sferze

publicznej4. Legitymizacja w³adzy na podstawie jej medialnego wizerun-

ku, jak równie¿ przeniesienie znaczenia komunikatu na jego wizualn¹ re-

prezentacjê, stwarzaj¹ nowe pole analityczne zwi¹zane z obrazowaniem

polityki. Zgodnie z za³o¿eniami poczynionymi przez A. Ogonowsk¹

w artykule Obrazy polityki. Polityka obrazu, stopieñ oraz kierunek ak-

tywnoœci i preferencji politycznych obywateli s¹ determinowane przez

dwie grupy czynników. Jedna z nich, zorientowana na sprecyzowany

efekt, to zespó³ metod kreowania sceny politycznej i aktorów, nazywana

obrazami polityki. Druga, bêd¹ca przede wszystkim zbiorem strategii

stosowanych do osi¹gania celów estetycznych i manipulacyjnych, to

polityka obrazu. Obydwa czynniki ³¹czy szczególna, specjalistyczna

wiedza komunikatorów – sprawuj¹cych realn¹ w³adzê i nadzór nad oby-

dwoma biegunami procesu i maj¹cych dostêp do „rzeczywistoœci nie-

zmediatyzowanej”5.
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3 Koncepcja „Pastwo-komunikator” to konsekwencja mediatyzacji w³adzy poli-

tycznej, jak równie¿ wyznacznik obszaru œciœle zwi¹zanego ze œrodowiskiem mediów.

Na podstawie: G. Sartori, Videopolitica: Medios, Informacion y Democracia de Son-

deo, USA 2003.
4 G. Sartori, Homo Videns. La sociedad teledirigida, Buenos Aires 1998, s. 78.
5 A. Ogonowska, Obrazy polityki. Polityka obrazu, „Kultura popularna” 2003,

nr 2, s. 121–127.



Nale¿y podkreœliæ, i¿ video-polityka jest tak¿e definiowana jako pro-

ces, poprzez który œrodki spo³ecznego komunikowania ka¿dorazowo

narzucaj¹ swoj¹ logikê funkcjonowania konstruktorom rzeczywistoœci

politycznej. W przebiegu tego procesu zmediatyzowane wizerunki rze-

czywistoœci staj¹ siê podstawowymi aktorami, scenografiami oraz in-

strumentami polityki. O. Rincón wskazuje na dwoistoœæ tego zjawiska:

w pewnym sensie aktywnoœci zwi¹zane z video-polityk¹ poszerzaj¹

ca³kowity obszar aktywnoœci politycznej, przywracaj¹c czy te¿ rekon-

struuj¹c masow¹ debatê, jednoczeœnie jednak odbieraj¹ jej wielowymia-

rowoœæ, sens i esencjê6. Warto zauwa¿yæ, ¿e w ten sposób dokonuje siê

tak¿e znacz¹ca transformacja – kandydat staje siê symbolem medial-

nym, widzowie zaœ zostaj¹ wprowadzeni w stan ci¹g³ej kampanii wy-

borczej, zorientowanej wokó³ bodŸców socjotechnicznych.

Prywatne i publiczne œrodki komunikowania spo³ecznego
w Wenezueli

Zgodnie z informacjami podanymi do publicznej wiadomoœci przez

A. Pasquali7, rz¹d Hugo Cháveza kontrolowa³ dziesiêæ z dwunastu

otwartych stacji telewizyjnych w kraju, posiadaj¹c jednoczeœnie wiêk-

szoœciowe udzia³y w trzydziestu szeœciu regionalnych stacjach telewi-

zyjnych. W ramach dzia³añ nadzorowanego przez Cháveza rz¹du

zainstalowano i sfinansowano ponad sto czterdzieœci piêæ radiostacji

i osiemnaœcie spo³ecznych stacji telewizyjnych, w wiêkszoœci o profilu

prorz¹dowym8.

W tym kontekœcie niezbêdne jest przybli¿enie rozwi¹zañ instytucjo-

nalnych zastosowanych w Wenezueli w pierwszej dekadzie XXI wieku.

W 2006 roku, jako struktura Ministerstwa Komunikacji i Informacji, po-

wsta³ konglomerat narodowych œrodków komunikowania spo³ecznego

pod nazw¹ Narodowy System Mediów Publicznych Wenezueli (hiszp.

Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela). Nadrzêdnymi

SP 1 ’13 Komunikowanie polityczne w Ameryce £aciñskiej... 317

6 O. Rincón, Uribe tevé, cuando gobernar es una emoción televisiva, „Revista

Número 46.” 2005, http://revistanumero.com/46/uribe.htm, 26.09.2012.
7 Antonio Pasquali to wenezuelski ekspert z zakresu komunikacji, profesor i by-

³y zastêpca generalny UNESCO w sektorze Komunikacji.
8 G. Delucchi, Gobierno de Venezuela acusó a otro Canal de TV, „El Morro

Cotudo” 2007, www.elmorrocotudo.cl/admin/render/noticia/10361, 26.01.2013.



– i deklarowanymi przez Ministerstwo w oficjalnym przekazie – funk-

cjami tej struktury s¹: specjalizacja ka¿dego medium wchodz¹cego w jej

sk³ad (za poœrednictwem zintegrowanego zarz¹dzania radiem, telewizj¹

i multimediami), praca nad rozprzestrzenieniem informacji oraz realiza-

cja misji publicznej – dba³oœæ o jakoœæ i odpowiedzialnoœæ za przekazy-

wane informacje9.

Warto zwróciæ uwagê na wizerunek narodowych œrodków spo³eczne-

go komunikowania propagowany i ustanawiany przez przedstawicieli

wenezuelskiego rz¹du. Jak podano na stronie internetowej wenezuel-

skiego Ministerstwa Komunikacji i Informacji: Narodowy System Me-

diów Publicznych jest „najlepszym Ÿród³em informacji pozwalaj¹cych

poznaæ rzeczywiste wydarzenia zwi¹zane z wyborami prezydenckimi,

jako ¿e System ten jest zobowi¹zany do przekazywania prawdy”. Infor-

macja ta zosta³a podana w oparciu o wyst¹pienie Ministra Komunikacji

i Informacji Andresa Izarra, który zaakcentowa³ nowoczesnoœæ technolo-

giczn¹ przekazu mediów publicznych, dodaj¹c, i¿ narodowy konglomerat

medialny „konfrontuje siê z mediami prywatnymi w walce o prawdê

w Wenezueli, która [...] pragnie rozwijaæ siê w pluralizmie”10.

Niezbêdne jest jednak okreœlenie roli publicznych œrodków komuni-

kowania spo³ecznego w kontekœcie prywatnej sieci przekaŸników me-

dialnych. Istotne informacje dotycz¹ce wycinka rzeczywistoœci medialnej

– stacji telewizyjnych – pojawiaj¹ siê w wyniku analizy danych staty-

stycznych.

Tabela 1

Udzia³ wenezuelskiej publicznoœci telewizyjnej w latach 2000–2010 [dane w procentach]

Rok
Prywatne stacje

telewizyjne (darmowe)
Pañstwowe stacje

telewizyjne
Prywatne stacje

telewizyjne (p³atne)

1 2 3 4

2000 80,79–82,10 1,63–2,97 15,06–17,47

2001 78,93–81,46 1,47–2,07 16,98–19,20

2002 66,07–81,25 1,64–9,66 16,41–24,27

2003 80,95–87,53 2,07–6,72 10,04–12,33

2004 83,08–86,16 2,52–6,96 9,52–12,42
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9 Na podstawie informacji ze strony internetowej wenezuelskiego Ministerstwa

Komunikacji i Informacji, www.minci.gob.ve/2012/10/sistema-nacional-de-medios-pu-

blicos-es-la-mejor-fuente-estar-informado-el-7-o/, 26.01.2013.
10 Ibidem.



1 2 3 4

2005 85,42–88,34 2,92–4,42 8,74–11,36

2006 79,89–84,86 4,14–7,82 11,00–14,43

2007 65,21–75,76 5,53–8,49 18,48–29,16

2008 64,27–66,34 5,37–7,47 27,71–30,90

2009 62,84–65,75 5,44–8,24 28,00–30,23

2010 59,97–63,96 4,39–5,63 31,65–34,40

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: AGB Panamericana de Venezuela Medición S.A.

oraz artyku³u Televisión en Venezuela: ¿quién domina los medios de comunicación?11.

Tabela 1. przedstawia udzia³ wenezuelskiej publicznoœci telewizyjnej

w latach 2000–2010; wprowadzono trzy kategorie: prywatne (darmowe)

stacje telewizyjne, pañstwowe stacje telewizyjne (nadzorowane przez

organy rz¹dowe), prywatne (p³atne) stacje telewizyjne (w tej kategorii

zawieraj¹ siê us³ugi satelitarne i us³ugi TV kablowej). Mo¿na zauwa¿yæ

pewn¹, utrzymuj¹c¹ siê w analizowanych latach, tendencjê: udzia³ pu-

blicznoœci w odbiorze pañstwowych stacji telewizyjnych wzrós³ miêdzy

rokiem 2000 a 2010 z poziomu 1,6–2,97% do poziomu 4,39–5,63%,

czyli o kilka punktów procentowych. Jednoczeœnie wzrós³ udzia³ pu-

blicznoœci w odbiorze p³atnych, prywatnych stacji telewizyjnych (z po-

ziomu 15,06–17,47% w roku 2000 do poziomu 31,65–34,40% w roku

2010). Tendencjê spadkow¹ obserwujemy w przypadku prywatnych,

darmowych stacji telewizyjnych (z 80,79–82,10% w roku 2000 do

59,97–63,96% w roku 2010).

Jak zauwa¿aj¹ M. Weisbrot i T. Ruttenberg, odnosz¹c siê do re-

zultatów badania z roku 2009 i 2010: „Jako, ¿e w³aœciciele prywatnych

stacji, w wiêkszoœci pozostaj¹ w politycznej opozycji do rz¹du, oczywis-

tym jest, i¿ ponad 90% programów ogl¹danych przez Wenezuelczyków

nie jest prorz¹dowa. Co wiêcej, du¿a czêœæ prywatnych mediów jest

zdecydowanie antyrz¹dowa, w sposób najbardziej ekstremalny [...]”12.

M. Weisbrot i T. Ruttenberg podkreœlaj¹, ¿e przekaz medialny w Sta-

nach Zjednoczonych sugeruje, i¿ rz¹d Hugo Cháveza kontrolowa³ œrodki

komunikowania spo³ecznego w sposób dominuj¹cy13. Jednak¿e dane

SP 1 ’13 Komunikowanie polityczne w Ameryce £aciñskiej... 319

11 M. Weisbrot, T. Ruttenberg, Televisión en Venezuela: ¿quién domina los me-

dios de comunicación?, Center for Economic and Policy Research, 2010,

www.cepr.net/documents/publications/2010_12_venezuela_media_sp.pdf, 20.01.2013.
12 Ibidem.
13 Pisz¹c o wyborach do wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego we wrzeœ-

niu 2010 roku, J. Diehl wspomnia³ na ³amach „Washington Post” o „opanowaniu



okreœlaj¹ce udzia³ publicznoœci w odbiorze poszczególnych typów stacji

telewizyjnych pozwalaj¹ stwierdziæ jednoznacznie: transmisja telewizji

publicznej jest odbierana przez mniej ni¿ 10% widzów. Przekaz, który

jest centralnym przedmiotem zainteresowania mojej pracy badawczej,

obejmuje obszar telewizyjnych przekaŸników publicznych, które ustana-

wiaj¹ strukturê wspomnianego wczeœniej „pañstwa-komunikatora”, jedno-

czeœnie jednak stanowi¹c mniejszoœæ w zbiorze wszystkich wenezuelskich

przekaŸników telewizyjnych.

Aló, Presidente

Szczególnym – i pionierskim w swojej formule – przyk³adem komu-

nikowania politycznego, jak równie¿ polem uprawiania video-polityki

by³ cotygodniowy, nadawany w niedziele, program telewizyjny Aló,

Presidente emitowany od maja 1999 roku a¿ do po³owy roku 2012

(zawieszony ze wzglêdu na chorobê prowadz¹cego). Powo³any jako au-

dycja wpisana w dzia³alnoœæ Ministerstwa Ludowego Informacji i Komu-

nikacji Wenezueli, by³ autorskim pomys³em prezydenta Hugo Cháveza,

który pe³ni³ rolê gospodarza, re¿ysera i g³ównego bohatera. Nadawany

tradycyjnie z siedziby Radio Nacional de Venezuela, przez pierwszy rok

pozostawa³ transmisj¹ radiow¹, w roku 2000 przekszta³caj¹c siê w mul-

timedialny – telewizyjny, internetowy i radiowy – talk show emitowany

równie¿ poza granicami pañstwa (przede wszystkim na Dominikanie,

Kubie, w Gwatemali i Brazylii14).

Pocz¹tkowym za³o¿eniem twórców programu by³o wprowadzenie

interakcji z obywatelami, s³uchacze i widzowie mogli dzwoniæ w trakcie

emisji na ¿ywo i prowadziæ rozmowê z Chávezem; w ten sposób imple-

mentowano wra¿enie partycypacji politycznej; jak podano na oficjalnej
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mediów przez re¿im Cháveza”; podczas wywiadu udzielanego CNN L. Morillón

z organizacji „Dziennikarze bez granic” stwierdzi³a, i¿ „Prezydent Chávez kontrolu-

je wiêkszoœæ stacji telewizyjnych”. Na podstawie: J. Diehl, Is Hugo Chavez a Real

Threat to the US?, „Washington Post” 2010, www.washingtonpost.com/wp-dyn/

content/article/2010/09/26/AR2010092603334.html, 20.05.2012; oraz CNN, Your

World Today, http://archives.cnn.com/TRANSCRIPTS/0705/29/ywt.01.html,

20.05.2012.
14 Informacje pochodz¹ z oficjalnej strony programu Aló, Presidente, www.alo-

presidente.gob.ve, 10.09.2012.



stronie programu: „Aló, Presidente sta³o siê trybun¹ dla ludu”15. W póŸ-

niejszych edycjach, œrodek ciê¿koœci talk show przesun¹³ siê na funkcjê

informacyjn¹ – prezydent przekazywa³ wiadomoœci o dzia³alnoœci rz¹du,

prowadzi³ te¿ wywiady z podleg³ymi sobie ministrami.

Niekiedy w programie dochodzi³o do og³oszenia rozwi¹zañ w ra-

mach polityki publicznej – po raz pierwszy zapowiadano je na antenie,

póŸniej wprowadzane w formie legislacyjnej, w ten sposób Aló, Presi-

dente sta³o siê aren¹ podejmowania decyzji politycznych. Wyrazistym

przyk³adem takiej dzia³alnoœci jest sytuacja z odcinka 306, w którym

Chávez podczas rozmowy z Ministrem Obrony Narodowej Gustavo

Rangelem wyda³ niespodziewanie rozkaz rozstawienia dziesiêciu bata-

lionów wojska na granicy z Kolumbi¹ w odpowiedzi na atak FARC

w Ekwadorze16.

Program by³ czêsto nadawany spoza studia nagraniowego, z ró¿nych

punktów Wenezueli w których trwaj¹ tzw. Rz¹dowe Misje Publiczne lub

Dzie³a (zwykle s¹ to budowy, rekonstrukcje i renowacje obiektów u¿y-

tecznoœci publicznej). W ten sposób Chávez przenosi³ siê jeszcze bli¿ej

ka¿dego obywatela, stosuj¹c w swoim dyskursie zabiegi socjotechniczne

maj¹ce jednoznacznie kolektywistyczny i przychylny ideom rewolucji

boliwariañskiej charakter. Wielokrotnie w scenariusz programu w³¹cza-

ne by³y pozdrowienia, listy czy podziêkowania obywateli sk³adane na

rêce prezydenta jak równie¿ pozdrowienia, które Chávez przekazywa³

osobom znanym ze œwiata polityki – szczególnie z obszaru Ameryki

£aciñskiej (na antenie wspomniano niejednokrotnie nazwiska Evo Mo-

ralesa, Cristiny Fernández czy Fidela Castro).

Rozpoznawalny i skonstruowany na bazie emocji styl komunikowania

politycznego Hugo Cháveza okreœla E. Krauze pisz¹c: „W Aló, Presi-

dente Chávez zapocz¹tkowa³ styl nieznany w dotychczasowej polityce:

rz¹dzi »na ¿ywo«, przed kamerami. Nie tylko sprawuje rz¹dy, lecz tak¿e

je odgrywa: rozkoszuje siê swym g³osem [...] przymyka oczy, krzy¿uje

ramiona, ¿egna siê, patrzy w niebo, macha rêkami, improwizuje, myœli

na g³os, wydaje rozkazy i je odwo³uje, og³asza niespodziewane decyzje
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15 Na podstawie: Aló, Presidente: ¡Cómo un Presidente cautivó una audiencia,

oyendo pasar los años!, Dirección Aló Presidente, www.alopresidente.gob.ve/histo-

ria/28/1633, 20.05.2012.
16 Y. O. Valdez, Presidente Chávez ordena movilización de tropas a frontera

con Colombia, ElUniversal 2008, www.eluniversal.com/2008/03/02/chcol_ava_pre-

sidente-chavez-or_02A1400879.shtml, 24.11.2012.



[...] odbiera wczeœniej ustalone telefony, prowadzi monolog ze swoimi

goœæmi, œpiewa, recytuje [...] W kraju telenowel Chávez wynalaz³ fanta-

styczny gatunek telewizyjny, o jakim nie œnili wielcy aktorzy sceny po-

litycznej, jak np. Ronald Reagan”17.

Tabela 2

Czas trwania programu Aló, Presidente, odcinki
347–367 z 2010 roku

Data emisji Numer odcinka Czas trwania

10/01/2010 347 06:23:33

17/01/2010 348 07:12:10

24/01/2010 349 05:53:00

31/01/2010 350 06:22:56

07/02/2010 351 05:50:05

21/02/2010 352 02:11:50

14/03/2010 353 07:02:31

21/03/2010 354 06:08:24

11/04/2010 355 04:20:24

25/04/2010 356 03:52:08

16/05/2010 357 05:09:25

23/05/2010 358 06:01:09

30/05/2010 359 04:30:17

06/06/2010 360 06:32:43

13/06/2010 361 04:54:19

18/07/2010 362 06:52:10

08/08/2010 363 07:13:53

03/10/2010 364 04:32:24

10/10/2010 365 06:03:51

31/10/2010 366 07:39:24

14/11/2010 367 05:21:12

120:07:48

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: AGB Nielsen

Media Research (2011).

Zgodnie z danymi z tabeli 2., wiêkszoœæ transmisji Aló, Presidente

trwa³a ponad 5 godzin, w ci¹gu ca³ego 2010 roku w sumie wyemitowano
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17 E. Krauze, W³adza i ob³êd. Najnowsza historia Wenezueli, Warszawa 2011,

s. 63–64.



120 godzin programu. Najd³u¿szy odcinek audycji w analizowanym

okresie trwa³ 7 godzin 39 minut i 24 sekundy (odcinek 366 z 31 paŸ-

dziernika), z kolei najkrótszy odcinek trwa³ 2 godziny 11 minut i 50 se-

kund (odcinek 352 z 21 lutego). Y. González i A. Cañizález obliczyli, i¿

przyjmuj¹c za œredni dzieñ pracy osiem (8) godzin, Hugo Chávez

w 2010 roku spêdzi³ prawie miesi¹c, sprawuj¹c urz¹d za poœrednictwem

telewizji.

Na podstawie analizy pocz¹tkowych piêciu minut (wycinek czasowy

od 0:00 do 3:08) 374 odcinka Aló, Presidente przedstawiê personali-

styczn¹, intymn¹ oœ programu prowadzonego przez Hugo Cháveza,

obecn¹ w zbli¿onej formie we wszystkich jego edycjach. Pierwsze se-

kundy audycji up³ywaj¹ na przywitaniu, które prezydent kieruje do

wszystkich odbiorców, jednoczeœnie pozdrawiaj¹c Teresê Maniglia – re-

¿ysera programu oraz jego realizatorkê (akcentowana jest postawa opar-

ta na spersonalizowanym kontakcie) i œpiewaj¹c radoœnie (intencjonalne

stwarzanie atmosfery familiarnoœci programu). W drugiej minucie prze-

kazu Chávez przeprasza za to, ¿e program rozpoczyna siê dopiero o go-

dzinie trzynastej, t³umacz¹c i¿ jest to zwi¹zane z rehabilitacj¹ po operacji

i z zaleceniami lekarzy (zabieg maj¹cy na celu usytuowanie prezydenta

w centrum programu, wywo³uj¹cy wspó³czucie i solidarnoœæ widzów

i s³uchaczy). Nastêpnie przedstawia odbiorcom obecnego w studio wice-

prezydenta Elíasa Jaua, mówi¹c o wczeœniejszym, serdecznym kontakcie

z jednym z ministrów (nacisk na tworzenie wspólnoty, której epicentrum

jest Hugo Chávez), wspomina tak¿e o t³umach oczekuj¹cych na zew-

n¹trz (jego stwierdzenie ilustruj¹ zdjêcia sprzed siedziby Radio Nacio-

nal de Venezuela), obiecuje, i¿ z pewnoœci¹ pojawi siê z pozdrowieniem

dla swojego ludu (nawi¹zanie do tradycji monarchicznych). W tej samej

sekwencji wprowadza te¿ okrzyk onomatopeiczny wyra¿aj¹cy radoœæ

oraz bezpoœredni zwrot do Wenezuelczyków zawarty w kolokwialnych

zwrotach „compadre”, „comadre”, co w wolnym t³umaczeniu oznacza

„szwagier/szwagierka”, „kum/a”. W kontekœcie s³onecznej pogody mówi

o ponownym pojawieniu siê Cháveza (wielokrotnie odnosi siê do same-

go siebie w trzeciej osobie liczby pojedynczej) po dwutygodniowym

wypoczynku zdrowotnym, dziêkuj¹c za liczne dowody wsparcia ze strony

obywateli (wymienia ró¿ne formy komunikacji, które zasz³y pomiêdzy

zatroskanymi Wenezuelczykami a ich prezydentem). W trzeciej minucie

przekazu gospodarz programu nawi¹zuje do rozpoczynaj¹cej siê zimy,

korzystaj¹c z okazji do pochwalenia gotowoœci si³ rz¹dowych na

wszystkich szczeblach. Hugo Chávez prowadzi program ubrany w cha-
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rakterystyczny dres z motywem flagi Wenezueli (latynoamerykañscy

medioznawcy czêsto podkreœlaj¹ wykorzystanie symboli narodowych

przez prezydenta), na p³aszczyŸnie jêzyka gestów odnosi siê czêstokroæ

do emocji (gest chwytania siê za serce, podnoszenia r¹k, etc.).

Personalizm funkcjonowa³ jako element w³adzy sprawowanej przez

Cháveza, wprowadzenie formu³y „rz¹d to ja” w warstwie dyskursu poli-

tycznego powodowa³ zatracenie instytucjonalnego charakteru w³adzy wy-

konawczej. Ponadto, stosowanie formu³y „my” oznacza³o „ja – Chávez”

(lub: rz¹d) razem z obywatelami – tworzono iluzjê identyfikacji i party-

cypacji publicznej, symbolicznie przekraczano hierarchiczn¹ barierê,

zwykle w celu wskazania na powszechne poparcie dla zmian wprowa-

dzanych w duchu Socjalizmu XXI wieku18. Inny kontekst dla u¿ycia

formu³y „my” podczas audycji Aló, Presidente to sytuacja defensywna,

w której Chávez odpiera³ krytykê zarz¹dzania pañstwem.

Warto zwróciæ uwagê na stosowanie wyrazistego zabiegu jêzykowe-

go – Hugo Chávez mówi³ o sobie w trzeciej osobie liczby pojedynczej

w obliczu nacechowanych negatywnie aluzji, które nap³ywa³y ze strony

jego adwersa¿y; zabieg ten zmienia³ charakter ataku, dokona³o siê prze-

niesienie krytyki personalnej na krytykê skierowan¹ wobec ca³ego naro-

du: „Chávez Ciê nie oszuka³, nie, Chávez lata luksusowym samolotem

i wydaje pieni¹dze narodu, nie, Chávez jest bogaty, Chávez ¿yje jak

król, Chávez Ciê oszukuje, Chávez Ciê oszuka³”19.

Wielowymiarowa narracja prowadz¹cego program obejmowa³a rów-

nie¿ zwroty stosowane przez obywateli, cytowane na antenie: „mój Pre-

zydencie”, „Mój Komendancie”, „Nasz Przewodniku”. W odcinku 361

pojawia siê zdanie, które mo¿na uznaæ za syntezê kultu Cháveza – wy-

powiada je podczas nagrania pracownica platformy wiertniczej „[...] ka-

¿dego dnia widzia³am ten portret i mówi³am sobie, Mój Komendancie,

spójrz na mnie, bo Ty jesteœ mój i ja jestem Twoja Mój Prezydencie,

Mój Prezydencie, Kocham Pana”20.

324 Agnieszka Filipiak SP 1 ’13

18 Budowa miêdzypañstwowej struktury opartej o ideê socjalizmu XXI wieku

jest celem Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Wenezueli, na czele której stoi prezy-

dent Hugo Chávez. Autorem koncepcji jest Heinz Dieterich, który uzna³, i¿ komu-

nizm i kapitalizm nie s¹ w stanie rozwi¹zaæ globalnych problemów ludzkoœci

(wœród nich: problemu g³odu, nierównoœci ekonomicznej, rasizmu, etc.), powstaje

zatem zapotrzebowanie na nowy system – Socjalizm XXI wieku, oparty na demo-

kracji bezpoœredniej i antykapitalistycznej gospodarce wynikaj¹cej z teorii wartoœci.
19 Aló, Presidente, odcinek 366, http://alopresidente.gob.ve/, 12.01.2013.
20 Aló, Presidente, odcinek 361, http://alopresidente.gob.ve/, 14.01.2013.



Podobnych komunikatów dostarcza strona internetowa Aló, Presi-

dente – w warstwie wizualnej sk³adaj¹ca siê z licznych fotografii z wi-

zerunkami Cháveza21, w warstwie tekstowej proponuj¹ca informacje –

wiadomoœci, reporta¿e, wywiady, œwiadectwa, opis Dzie³ Pañstwowych

oraz sekcjê rozrywkow¹ – tzw. Rytmy Narodu (zbiór tekstów i nagrañ

zespo³ów muzycznych popieranych i promowanych przez rz¹d Wenezu-

eli). Wœród œwiadectw znajdziemy m.in. wyznanie traktorzystki pracu-

j¹cej dla Unii W³asnoœci Spo³ecznej – ponownie w komunikowaniu

politycznym œrodek ciê¿koœci po³o¿ono na wiêŸ familiarn¹ i upowszech-

nianie symboli narodowych, podobnie w sekcji Dzie³a – pojawiaj¹ siê

opisy oraz fotografie nowo powsta³ych budynków u¿ytecznoœci publicz-

nej wraz z krótkimi komentarzami zachwyconych mieszkañców. Impo-

nuj¹ce w swojej objêtoœci dzia³y Multimedia i Materia³y Aló zawieraj¹

wszystkie zapisy poprzednich programów (z mo¿liwoœci¹ darmowego,

legalnego kopiowania), ich pe³ne transkrypcje oraz zdjêcia ilustruj¹ce

kolejne odcinki i biuletyn wydawany przy okazji ka¿dej edycji progra-

mu (rozdawany za darmo na ulicach, w szko³ach, w urzêdach).

Jak zauwa¿aj¹ Marcinkowski i Greger, personalistyczny charakter

komunikowania politycznego w Wenezueli sprawia, i¿ w konsekwencji

kandydat staje siê symbolem medialnym, a obywatele w chwili korzys-

tania z prawa g³osu zwracaj¹ wiêksz¹ uwagê na obraz czy figurê osoby

ni¿ na jej pochodzenie partyjne. Fenomen ten podwa¿a esencjonaln¹

funkcjê instytucji, jako wyznacznika pañstwowoœci o charakterze demo-

kratycznym: „[...] w demokracji podstawowym elementem jest funkcjo-

nowanie, otwarty charakter i transparentnoœæ instytucji politycznych,

drugoplanowa powinny pozostaæ szczegó³owe czyny jej aktorów – grup

i indywiduów”22.

Co wiêcej, w Wenezueli zjawisko video-polityki istnieje nie tylko na

poziomie prezydenckim, ale te¿ na szczeblu miast i miasteczek – bur-

mistrz miasta Valencia Edgardo Parra prowadzi swój w³asny program

w telewizji zatytu³owany W³adza Ludowa z Edgardo Parra (hiszp. Po-

der Popular con Edgardo Parra), z kolei gubernator Anzoátegui, Tarek

Wiliam Saab, pojawia siê regularnie w radiowo-telewizyjnym show Ra-

port Tareka (hiszp. Tarek Rinde Cuentas).
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21 http://alopresidente.gob.ve/, 12.01.2013.
22 F. Marcinkowski, V. Greger, La personalización de la comunicación política

en la televisión ¿Un resultado de la americanización‘?, „Relación entre política

y medios” 2002, s. 255–278.



Podsumowanie

Zarówno ze wzglêdu na format programu, jak i na szczególny styl

retoryczny i rodzaj dyskursu stosowany przez Cháveza, Aló, Presidente

spotka³ siê z krytyk¹ wenezuelskiej opozycji – audycjê uznano za formê

„interwencjonizmu rz¹dowego w publicznych œrodkach masowego ko-

munikowania”23, praktycznie nieograniczon¹ czasowo i przestrzennie.

Merytoryczna warstwa programu, zawieraj¹ca elementy charakterystycz-

ne dla infotainment24 czy infomercial25, równie¿ sta³a siê p³aszczyzn¹

krytyki – opozycyjni medioznawcy ocenili negatywnie ró¿norodnoœæ

tematyczn¹ i niespójnoœæ kolejnych wydañ Aló, Presidente, uznaj¹c, ¿e

interpretacja popularnych piosenek, aluzje zwi¹zane z boliwariañsk¹

przesz³oœci¹, wykorzystanie symboli religijnych i nawo³ywanie do kon-

frontacji z wrogiem s¹ populistyczn¹ propagand¹26.

Video-politykê mo¿na uznaæ za strategiê medialn¹ s³u¿¹c¹ konsoli-

dacji wizerunku w³adzy wykonawczej w Wenezueli. Powsta³o „pañ-

stwo-komunikator”, które emituje tylko jedn¹ informacjê i tylko za

poœrednictwem jednego przekaŸnika: prezydenta Cháveza. Przestrzeñ

analizowanego programu telewizyjnego powsta³a w celu wykreowania

swoistej agory powszechnej partycypacji, stopniowo zamieniaj¹c siê

w miejsce-medium, z którego prowadzi siê rz¹dy. Wykorzystanie równoœ-

ciowego, spolaryzowanego i personalistycznego dyskursu mia³o na celu

dotarcie do sfery emocjonalnej odbiorców i uzyskanie pe³nej identyfika-

cji obywateli z tele-prezydentem.

Istotnym aspektem pozostawa³ personalizm polityczny wyra¿any

w konstrukcjach gramatycznych przekazywanych komunikatów i w u¿y-

ciu zaimka osobowego „ja”, stwarzaj¹cego synonimiczn¹ zale¿noœæ po-

miêdzy instytucjami rz¹dowymi i osob¹ Hugo Cháveza – w ten sposób
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23 E. Díaz Rangel, M. Tremamunno, Chávez y Los Medios de Comunicación So-

cial, Caracas 2002, s. 34–45.
24 Infotainment w definicji Oksfordzkiego S³ownika Jêzyka Angielskiego to „ma-

teria³ emitowany przez media elektroniczne, maj¹cy jednoczeœnie informowaæ i ba-

wiæ; prezentowanie informacji w sposób rozrywkowy”.
25 Infomercial zgodnie z internetow¹ wersj¹ s³ownika Business Dictionary to

pe³nometra¿owy program handlowy (zwykle 15 do 30 minut czasu trwania) przed-

stawiony bardziej jako talk show, ni¿ jako program promocyjny. W przypadku Aló,

Presidente sprzedawanym „produktem” by³y pogl¹dy i dzia³ania polityczne Hugo

Cháveza.
26 E. Díaz Rangel, M. Tremamunno, Chávez y Los Medios..., op. cit., s. 98.



proces podejmowania decyzji politycznych sta³o siê procesem podejmo-

wania decyzji medialnych, w którym przewa¿aj¹ improwizacja i atrak-

cyjnoœæ samego aktu wyra¿ania decyzji. Podsumowuj¹c, wykorzystanie

video-polityki jako strategii medialnej oraz œrodków takich jak kult

jednostki, afirmacja lidera czy wywo³ywanie zbiorowych emocji odbior-

ców, prowadzi³y do konsolidacji wizerunku w³adzy wykonawczej w We-

nezueli.

Political Communication in Latin America on the example of the activity
of Venezuela President Hugo Chávez

Summary

The transformation of the political communication models in Venezuela and

other Latin American states is related to the evolving political culture in this region,

together with a bold use of media communication approached both as a means and

a goal. Video-politics, defined as a process of the mediatization of the constructs of

political reality, is becoming a key notion for the citizens and voters there. Using the

public means of social communication Hugo Chávez has made the Aló, Presidente

show an arena of political decision-making and a space focused on political

personalism. An analysis of selected elements of the show provides detailed infor-

mation on the rhetorical tools and other mechanisms of exerting influence applied by

Hugo Chávez. On a macro-scale the media strategies applied in the show turn out to

be instruments of consolidating the image of executive power in Venezuela.
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