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Сажетак
Пред мет ана ли зе у oвом ра ду је сте про у ча ва ње фе но ме на 

пер со на ли за ци је и „ка у ди љи за ци је“ по ли ти ке, вла сти и де мо кра-
ти је у др жа ва ма Ла тин ске Аме ри ке. У овом ре ги о ну по сто ји ду га и 
ду бо ка тра ди ци ја пер со на ли стич ког, по пу ли стич ког и ауто крат ског 
по ли тич ког вођ ства. Основ на те ма овог ис тра жи ва ња је сте про у-
ча ва ње пер со на ли стич ко-ауто крат ске и по пу ли стич ке па ра диг ме 
ко ја до ми ни ра у го то во свим сег мен ти ма ла ти но а ме рич ког дру-
штва. На ме ра ауто ра је да по ја сни све ре ле вант не чи ни о це, ко ји 
до во де до пре ве ли ког ути ца ја по је ди на ца на це ло куп ну по ли тич-
ку сце ну др жа ва ре ги о на и прак тич но до не мо гућ но сти ње го вог 
ис ко ре њи ва ња. У спек тар чи ни ла ца ко ји де тер ми ни шу мо дел ла-
ти но а ме рич ког пер со на ли зма спа да ју од ка то лич ке цр кве, вој ске, 
без бед но сних слу жби, пре ко мул ти ра сног и мул ти ет нич ког по ре-
кла ста нов ни штва, до по сто је ћег со ци јал ног ста ту са и нар ко кар-
те ла. Пред мет про у ча ва ња у овом ра ду ба зи ра се на прет по став ци 
о кон ти ну и те ту ја ких, ха ри зма тич них и ауто ри тар них ли де ра у по-
ли тич ким си сте ми ма ско ро свих др жа ва Ла тин ске Аме ри ке. По-
вод за пи са ње овог ра да на ла зи се у ауто ри тар ној тра ди ци ји ова кве 
по ли тич ке кон струк ци је у го то во свим др жа ва ма кон ти нен та и от-
пор но сти пер со на ли стич ко-кли јен те ли стич ког си сте ма вла да ви не 
у од но су на ве ћи ну ег зо ге них и ен до ге них фак то ра.
Кључ не ре чи: пер со на ли зам, по пу ли зам, ка у ди љи зам, па тер на ли зам, 

ауто ри та ри зам, власт, де мо кра ти ја

* Рад је резултат истраживања на пројекту Цивилно друштво и религија евиденциони број 
179008, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије.
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

То ком про шле де це ни је Ла тин ска Аме ри ка по ста ла је нај-
у збу дљи ви ји и нај фа сци нант ни ји ре ги он на све ту. Са по ра стом 
еко ном ског ути ца ја и мо ћи зе ма ља Ла тин ске Аме ри ке с по чет ка 
21. ве ка по ве ћа ва се и ин те ре со ва ње сту ди ја упо ред не по ли ти ке 
за про у ча ва ње овог свет ског ре ги о на. Иако су, као зе мље тре ћег 
та ла са де мо кра ти за ци је, др жа ве Ла тин ске Аме ри ке у ве ли кој ме-
ри на пре до ва ле у прав цу кон со ли до ва ња де мо кра ти је, и, да нас је 
то ре ги он са ве о ма па три мо ни јал ном, па тер на ли стич ком и ауто-
ри тар ном по ли тич ком кул ту ром ко ја спу та ва раз вој по ли тич ких 
ин сти ту ци ја и огра ни ча ва иден ти фи ка ци ју би ра ча са по ли тич ким 
пар ти ја ма и ин сти ту ци ја ма си сте ма. Ни зак ни во пар тиј ске иден ти-
фи ка ци је и ауто ри тар на по ли тич ка кул ту ра че сто до во де до ства-
ра ња кул та лич но сти и на стан ка пер со на ли зо ва не вла да ви не. Због 
ра пид ног при вред ног ра ста овог ре ги о на на ме ће се по тре ба за кон-
крет ним од ре ђе њем овог фе но ме на ле гал не узур па ци је вла сти од 
стра не ха ри зма тич них и ја ких вла да ра.

Си мон Бо ли вар је јед ном при ли ком из ја вио да су но вим ре-
пу бли ка ма у Ла тин ској Аме ри ци по треб ни кра ље ви ко је ће се зва-
ти пред сед ни ци ма. Ово за па жа ње пр вог од оче ва ла ти но а ме рич ких 
на ци ја је по мно го че му пред ви де ло раз вој и ток по ли тич ког жи-
во та овог под руч ја у на ред них го то во два ве ка. Упр кос при род ном 
бо гат ству овог де ла све та, ко ји се про сти ре од ре ке Рио Гран де до 
Ог ње не зе мље, по ли тич ко-ин сти ту ци о нал на ста бил ност ре ги о на 
из о ста је. Др жав ни уда ри, вој не дик та ту ре, хун те, пу че ви су то ком 
20. ве ка би ли го то во сва ко днев на по ја ва у по ли тич ком жи во ту овог 
кон ти нен та. Ова ква тур бу лент на си ту а ци ја на по ли тич кој сце ни 
до ве ла је чи та ву Ла тин ску Аме ри ку на иви цу си ро ма штва и отво-
ри ла пут ја ким лич но сти ма, по пут ге не ра ла, зе мљо по сед ни ка или 
бив ших ре во лу ци о на ра, да уз по моћ ра зних ка на ла мо ћи осво је и 
вр ше власт.

Од кон ти нен та ма гич ног по ли тич ког ре а ли зма, раз ли чи тих 
мо де ла и вр ста пер со на ли зма, ка у ди љи зма и по пу ли зма, Ла тин ска 
Аме ри ка, да нас, по ста је ре ги он све ве ћег ре ал-праг ма ти зма. За раз-
у ме ва ње по ср ну лог про це са де мо кра ти за ци је у 21. ве ку по треб но 
је схва ти ти пер со на ли стич ку и кли јен те ли стич ку по ли ти ку као ан-
ти де мо крат ску и дис функ ци о нал ну за успе шан раз вој де мо кра ти-
је.1)

1) Pa tri cio Na via, Ig na cio Wal ker, „Po li ti cal In sti tu ti ons, Po pu lism, and De moc racy in La tin 
Ame ri ca”, in: De moc ra tic Go ver nan ce in La tin Ame ri ca, (ed.) Scott Ma in wa ring, Ti mothy 
Scully, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 2009, p. 248.
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ИСТОРИЈСКИ УСЛОВИ И УЗРОЦИ НАСТАНКА 
ПЕРСОНАЛИСТИЧКO-КАУДИЉСКЕ ВЛАДАВИНЕ

Ко рен схва та ња фе но ме на вла да ви не ауто ри те та у по ли ти ци 
зе ма ља Ла тин ске Аме ри ке ле жи у за јед нич ком исто риј ском и кул-
тур ном на сле ђу ових зе ма ља ко је је обе ле жи ло њи хов по ли тич ко-
еко ном ски раз вој.2) Шпан ска и пор ту гал ска ко ло ни јал на осва ја ња 
то ком 16. ве ка до не ла су са со бом, спе ци фич ну струк ту ру дру штва, 
из ра же ну ре ли ги о зност и ме ди те ран ски ауто ри тар но-комунитaрни 
по глед на по ро ди цу, по ли тич ки жи вот и дру штве не од но се у це-
ло сти. Ибе риј ске ко ло ни за тор ске кул ту ре спо је не са до ми цил ним 
кул ту ра ма, на ро чи то стро го хи је рар хиј ски устро је ним кул ту ра ма 
Асте ка и Ин ка, до ве ла су до ства ра ња по себ не ла ти но а ме рич ке по-
ли тич ке тра ди ци је и си сте ма вред но сти ко ји те же ауто ри тар ном 
на чи ну вла да ви не и по ли тич ке ко му ни ка ци је. По ли тич ка сце на ко-
ло ни ја у Ла тин ској Аме ри ци до по чет ка 19. ве ка би ла је из јед на че-
на са пој мом „Ма но ду ра“ или чвр сте ру ке по је дин ца у ли ку ви це-
гу вер не ра, гу вер не ра или под кра ља, као нео спор ног за штит ни ка 
пра ва европ ских вла да ра.

Ве ћи на зе ма ља Ла тин ске Аме ри ке би ла је осло бо ђе на ибе-
риј ске ко ло ни јал не вла сти до сре ди не 1820-тих го ди на. Али, ути-
цај шпан ске кул ту ре, пр вен стве но, пре ко је зи ка и ка то лич ке цр кве 
остао је при лич но јак и до ми нан тан до да на шњих да на. Осло бо ди-
лач ке ре во лу ци је су до ве ле до про ме не вла сти, али не и до ве ли-
ких про ме на у дру штву. Ло кал не по ли тич ко-еко ном ске, бо ље ре ћи, 
пре да тор ске ели те при гра би ле су го то во сву власт за се бе. Цр ква и 
вој ска су и да ље би ле нај у ти цај ни је ин сти ту ци је у дру штву. Овим 
је ство ре на кли ма по вољ на за успон ис так ну тих лич но сти на власт 
и ства ра ња кул та лич но сти. Пр ви у ни зу ове но ве вр сте ше фо ва 
др жа ве, ко ја се осла ња ла на пер со на ли зо ва ну власт био је Си мон 
Бо ли вар - отац бо ли виј ске на ци је. Пер со на ли зам вла сти је по сле 
Бо ли ва ра био, го то во, по ли тич ка кон стан та у Ла тин ској Аме ри ци. 
Ово ни је уоп ште из не на ђу ју ће ка да се узме у об зир чи та ва по ли-
тич ка кул ту ра ре ги о на. По ли тич ка кул ту ра овог де ла све та се мо же 
од ре ди ти као ко му ни тар но-ауто ри тар на, од но сно ра ди се о ти пу 
кул ту ре ко ја да је пред ност за јед ни ци и зах те ва по слу шност као и 
па тер на ли стич ки од нос др жа ве пре ма ста нов ни штву. Као што је 
на пред по ме ну то, еви ден тан је сна жан и пре до ми нан тан ути цај цр-
кве и вој ске ко је су хи је рар хиј ски и цен тра ли стич ки ор га ни зо ва-
не. Ка то лич ки клер про по ве да хри шћан ске вред но сти за јед ни це и 

2) Slo bo dan Pa jo vić, La tin sko a me rič ki re gi o na li zam u XIX i XX ve ku, Me ga trend uni ver zi tet, 
Be o grad, 2006, str. 109-110.
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жр тво ва ња по је дин ца за исту, док вој ни еста бли шмент зах те ва ред 
и по слу шност, чи ме се код на ро да ства ра оп шта свест по год на за 
им пле мен та ци ју ауто ри тар не вла сти. Ка да се ово ме до да ри гид но-
хи је рар хиј ска струк ту ра ових ин сти ту ци ја, ко ја се због вој ног ме-
ша ња у по ли ти ку у ве ли кој ме ри пре сли ка ва на др жа ву у це ли ни, 
он да се нај че шће та ауто ри тар на власт пер со на ли зу је у ли ку јед ног 
чо ве ка ко ји се на ла зи на вр ху пи ра ми де вла сти и мо ћи. Па ра док-
сал на је по ја ва да ова кви ли де ри че сто има ју го то во пле би сци тар-
ну по др шку, што је сва ка ко по сле ди ца по сто ја ња ауто ри тар не по-
ли тич ке кул ту ре. 

Тре ба на гла си ти да је у по стин де пен ди стич ком пе ри о ду као 
зна ча јан ле гат из про шло сти оп стао „ка у ди љи зам“, од но сно на сле-
ђен je и да ље раз ви јан мо дел ка у диљ ске вла да ви не и пре да тор ског 
ка у ди љи зма. Упра во су ове исто риј ске окол но сти и чи ње ни це по го-
до ва ле ства ра њу ам би јен та и пре ди спо зи ци ја ко је су фа во ри зо ва ле 
моћ не па тро не, а не ја ке ор га ни за ци је. За пра во, ла ти но а ме рич ке 
ели те су же ле ле да во ђа бу де јак и ха ри зма ти чан и да не бу де огра-
ни чен или спу тан ја ком пар ти јом, ко ја би се при др жа ва ла не ког 
од ре ђе ног по ли тич ког про гра ма.3) 

Про цес сти ца ња не за ви сно сти ко ло ни ја од ибе риј ских ме-
тро по ла с по чет ка 19. ве ка ни је до вео до сла бље ња или не стан ка 
ауто ри тар не тра ди ци је, ни ти кул ту ре пер со на ли зма ко ја је ин хе-
рент на свим по ли тич ким си сте ми ма Ла тин ске Аме ри ке. На про тив, 
про цес де ко ло ни за ци је и ре пу бли ка ни за ци је је, уз сна жан та лас 
кон сти ту ци о на ли за ци је ре во лу цијâ, до при нео да љем ја ча њу и мо-
ди фи ко ва њу ауто ри тар но-пер со на ли стич ке вла сти. За пра во, Ла-
тин ска Аме ри ка осло бо ђе на шпан ске и пор ту гал ске ко ло ни јал не 
вла сти чвр сто је по чи ва ла на ауто ри те ту по је ди на ца у сфе ри по-
ли ти ке, вој ске, со ци јал них од но са и еко ном ске струк ту ре. Но во-
на ста ле др жа ве ни су ус пе ле да оја ча ју де мо крат ски си стем кроз 
ре фор му по ли тич ких ин сти ту ци ја и прав ног си сте ма, а кон стант но 
не ста бил на еко ном ска си ту а ци ја још ви ше је по гор ша ва ла оп ште 
по ли тич ке при ли ке. Оштре раз ли ке из ме ђу по ли тич ких ели та, ка ко 
уни та ри стич ке и фе де ра ли стич ке ори јен та ци је, та ко и ре пу бли кан-
ске и мо нар хи стич ке, као и па тер на ли стич ки од нос тих ели та пре-
ма це лом дру штву до ве ле су до не мо гућ но сти обра зо ва ња др жа ва 
Ла тин ске Аме ри ке као ду го роч но ста бил них по ли тич ких си сте ма.4)

3) Sej mur Mar tin Lip set, Lej kin, M. Džej son, De mo krat ski vek, Ale xan dria Press, Be o grad, 
2006, str. 424.

4) Wol fgang Mer kel, Tran sfor ma ci ja po li tič kih su sta va. Te o ri je i ana li ze, Fa kul tet po li tič kih 
zna no sti, Za greb, 2009, str. 212.
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Исто риј ски гле да но, др жа ве Ла тин ске Аме ри ке из гра ђи ва-
ле су сво је по ли тич ке си сте ме по узо ру на си сте ме плу ра ли стич-
ке де мо кра ти је и ин сти ту ци о на ли зо ва ле су сво је си сте ме вла сти 
углав ном по угле ду на пред сед нич ки си стем САД. Ме ђу тим, ла-
ти но а ме рич ки по ли тич ки си сте ми ни су ус пе ли да се раз ви ју, ни ти 
афир ми шу по угле ду на оне ко је су по ку ша ли да ко пи ра ју, већ су 
нај че шће до ми ни ра ли ауто крат ски ре жи ми.5) Ова ко не до вр ше ни 
по ли тич ки си сте ми, ду бо ко со ци јал но и ра сно по де ље ни по ста ју 
по год ни за раз вој ауто ри тар ног на чи на вла да ви не и от пор сла бим 
вла да ма. Чи ни се да је ла ти но а ме рич ки ауто ри та ри зам био углав-
ном па три мо ни ја лан и до не кле иде о ло шки. То је увек би ла вла да-
ви на љу ди, а не за ко на. По ли ти ка је би ла во ља вла да ра.6) Ма чи зам, 
три ба ли зам и тра ди ци ја ха ри зма тич них ло кал них во ђа, ко ји има ју 
ствар ну власт на од ре ђе ној те ри то ри ји ства ра ју по се бан тип ауто-
ри тар ног во ђе El ca u dil lo ко ји је по стао ка рак те ри сти чан за Ла тин-
ску Аме ри ку. Ова кав тип по ли ти ча ра био је и остао до ми нан тан 
ви ше у ру рал ним не го у ур ба ним де ло ви ма зе ма ља Ла тин ске Аме-
ри ке. Ода ност љу ди кру ни ибе риј ских мо нар ха не за ме њу је ода-
ност др жа ви и ве ра у ње не ин сти ту ци је, већ ода ност во ђи, ка у ди љу, 
као иде а лу мо ћи и вла сти. Дру штва Ла тин ске Аме ри ке има ју тра-
ди ци ју ве ро ва ња у ха ри зма тич не во ђе, као је ди ни од го вор на сла бе 
и не до вољ но раз ви је не по ли тич ке ин сти ту ци је, ко је не ма ју по ли-
тич ких и еко ном ских ка па ци те та да им се су прот ста ве.

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ЕЛИТЕ 
У ЛАТИНСКОЈ АМЕРИЦИ

Ла ти но а ме рич ка са вре ме на по ли тич ка исто ри ја обе ле же на 
је број ним по ли тич ким пре вра ти ма, пу че ви ма, др жав ним уда ри-
ма и со ци јал ним не ми ри ма ко ји су се, као по не пи са ном пра ви лу, 
за вр ша ва ли вла да ви ном не де мо крат ских ауто ри тар них ре жи ма. 
Ауто ри тар ност ла ти но а ме рич ких ли де ра у по ли тич кој ин тер ак-
ци ји ду го је схва та на као ре ал на га ран ци ја очу ва њу ин те гри те та 
со ци јал но и ра сно хе те ро ге них др жа ва на кон ти нен ту. По сма тра-
ју ћи раз вој по ли тич ких си сте ма др жа ва Ла тин ске Аме ри ке ова кво 
схва та ње по ка за ло се као по гре шно у ве ли кој ве ћи ни слу ча је ва. 
Др жа ве у ко ји ма су у ду жем вре мен ском пе ри о ду на вла сти би-

5) Su le ja man Re dže pa gić, „Pa ra dok si i di le me La tin ske Ame ri ke“, u zbor ni ku: La tin ska Ame-
ri ka i sa vre me ni svet (pri re di la: Ro zi ta Le vi), Ju go slo ven sko udru že nje la ti no a me ri ka ni sta i 
In sti tut za me đu na rod nu po li ti ku i pri vre du, Be o grad, 1995, str. 188. 

6) Ge or ge Phi lip, De moc racy in La tin Ame ri ca. In: To wards Su sta i na ble De moc racy in the Third 
World, (ed.) Jeff Haynes, Pal gra ve, Lon don, 2001, p. 182.
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ли ауто крат ски ре жи ми или ауто ри тар ни по је дин ци има ле су ве ћи 
сте пен си ро ма штва, со ци јал не не јед на ко сти и ра сне не то ле ран ци је 
од оста лих др жа ва.

Не а фир ми са ност и не раз ви је ност де мо крат ских ин сти ту ци-
ја, за о ста ли со ци јал но-еко ном ски од но си, пре ве ли ко осла ња ње на 
при лив стра ног ка пи та ла, ни зак еко ном ски ни во ма се ста нов ни-
штва, ра сни и ет нич ки ан та го ни зми оста ју као ва жни фак то ри на 
по ли тич кој сце ни Ла тин ске Аме ри ке и по тен ци јал ни из го во ри за 
окре та ње ка ауто ри тар но сти.

Пер со на ли зам вла сти озна ча ва си стем, од но сно мо дел вла сти 
у ко јем по је дин ци има ју ве ћу ва жност од пра ви ла, а вла сто др жац 
ни је пре ци зно огра ни чен у сво јој вла сти, већ је мо же по по тре би 
ме ња ти и при ла го ђа ва ти сво јим по ли тич ким по тре ба ма. У си сте му 
пер со нал не вла да ви не вла да ри, и во ђе уоп ште, има ју при мат над 
пра ви ли ма игре: пра ви ла ни су ефи ка сна у ре гу ла ци ји по ли тич ког 
по на ша ња и услед то га по ступ ци вла да ра оста ју не пред ви дљи ви, 
гле да но са ста но ви шта ин сти ту ци о нал них окви ра. Др жа вом у овом 
слу ча ју упра вља људ ска во ља, а не за ко ни. Пер со на ли стич ки ли де-
ри не гу ју култ лич но сти у че му им по ма жу оп ста нак ауто ри тар не 
по ли тич ке кул ту ре и сла бост пар ти ја и пар тиј ског си сте ма. У мно-
гим зе мља ма Ла тин ске Аме ри ке ко је има ју ре ла тив но ста бил не де-
мо крат ске ин сти ту ци је, по пут Бра зи ла или Чи леа, оне су че сто оп-
стру и ра не де це ниј ским де ло ва њем па три мо ни ја ли зма, по пу ли зма, 
кор по ра ти ви зма и ко руп ци је. Пер со на ли стич ки по ли ти ча ри не гу ју 
гла са ње за лич ност и из бе га ва ју пра ће ње пар тиј ске ли ни је, што ре-
зул ти ра ве о ма сла бим пар тиј ским си сте мом.

Пер со на ли за ци ју по ли ти ке, по пра ви лу, увек пра те про це-
си спек та ку ла ри за ци је, емо ци о на ли за ци је и ди ви ни за ци је по ли-
тич ких ли де ра. Због схва та ња по пу ли зма као об ли ка пер со на ли-
стич ког вођ ства ко је de fac to сла би ин сти ту ци је, по сто ји очи глед на 
тен зи ја и на пе тост из ме ђу ка па ци те та ин сти ту ци ја и по пу ли зма у 
Ла тин ској Аме ри ци. Сна жни је ин сти ту ци је зна че и ве ће огра ни че-
ње по пу ли зма. Кон со ли да ци ја ја ког пер со на ли зо ва ног вођ ства ко је 
кон цен три ше ве ли ку моћ тре ба по сма тра ти, углав ном, у кон тек сту 
ин сти ту ци о нал не сла бо сти по рет ка. Ха ри змат ско вођ ство по др жа-
но од би ра ча је од су штин ске ва жно сти за из бор ни про цес.

Ве ли ки ути цај на на ста нак пер со на ли зо ва не вла да ви не има-
ју ве ли ки зе мљо по сед ни ци. Чак 65% зе мље је у вла сни штву све га 
2% ста нов ни штва. Ови ла ти фун ди сти мо гу пред ста вља ти еко ном-
ски осло нац дик та то ра, али че сто су и ме та вла сто др жа ца ко ји по-
ку ша ва ју да њи хо вим бо гат ством ку пе си ро ма шне сло је ве. Иако је 
де мо кра ти ја зва нич но при хва ће на као „је ди на игра у гра ду“, сти че 
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се ути сак да је то са мо фа са да. Без об зи ра на то што су про це ду ре 
де мо кра ти је при хва ће не, и што сва ки ре жим на сто ји да бу де ви ђен 
као де мо крат ски, ду бљом ана ли зом по ста је очи глед но да је ов де 
реч о фак то кра ти ји где ствар на власт не ле жи у ру ка ма ле гал но иза-
бра них пред став ни ка, већ у ру ка ма на пред на ве де них ин сти ту ци ја. 
Да би смо де мо кра ти ју на зва ли кон со ли до ва ном, мо ра се до ћи до 
си ту а ци је у ко јој сви при хва та ју де мо крат ска пра ви ла игре и у ко јој 
не ма прет њи по рет ку од стра не ин те ре сних гру па, што у Ла тин ској 
Аме ри ци у 20. ве ку ни је био слу чај. Ло кал ни моћ ни ци, ка у ди љо си, 
ма хом из ре до ва вој ске су че стим пу че ви ма уст по ста вља ли по пу-
ли стич ке ре жи ме ко је су одр жа ва ли уз по моћ вој но-би ро крат ских 
ели та. 

ПЕРСОНАЛИЗАМ, ПЕРОНИЗАМ, ПОПУЛИЗАМ

По пу ли зам је у Ла тин ској Аме ри ци на стао три де се тих и че-
тр де се тих го ди на 20. ве ка, у Ар ген ти ни и Бра зи лу, као по ку шај да 
се ра сту ћа рад нич ка кла са ин кор по ри ра у про цес по ли тич ког од лу-
чи ва ња. Не ки мо да ли те ти по пу ли зма мо гу се пре по зна ти и у Мек-
си ку и Пе руу. По пу ли зам је по стао ре ку рен тан фе но мен у овом 
ре ги о ну.7) Без ду бље и екс тен зив не ди ску си је о то ме шта кон сти-
ту и ше по пу ли зам и ка кво по ли тич ко ис ку ство има по пу ли ста, за 
по тре бе овог ра да по пу ли зам се тен та тив но мо же де фи ни са ти као 
тен ден ци ја ли де ра, обич но пред сед ни ка, да сма њи број ве то игра ча 
у по ли тич ком си сте му.

Аутох то ни ла ти но а ме рич ки тип по пу ли зма је пе ро ни зам ко-
ји се свр ста ва у ску пи ну по ли тич ког по пу ли зма, а у ужем сми слу 
„по пу ли стич ких дик та ту ра“. Гру пи по пу ли стич ких дик та ту ра при-
па да ју и це за ри зам и бо на пар ти зам. Не ки ауто ри пе ро ни зам озна-
ча ва ју као „на ци о нал-по пу ли зам“ или „оли гар хиј ски по пу ли зам“. 
На зив је до био по ар ген тин ском пред сед ни ку Ху а ну Пе ро ну (1946-
1955). На стао је у Ар ген ти ни у до ба раз во ја др жав ног ка пи та ли зма 
и др жав ног ин тер вен ци о ни зма и имао је сна жно упо ри ште у рад-
нич кој кла си и син ди ка ти ма. Пе ро ни зам ни је ус пео да се ета бли ра 
у сред њем сло ју ар ген тин ског дру штва, већ пре те жно у си ро ма-
шни јим дру штве ним рад нич ким и се љач ким сло је ви ма. Иде о ло-
ги ја пе ро ни зма за сту па иде ју ја ке кор по ра тив не др жа ве, про тив-
пар ла мен тар ни по пу ли зам, чи ја по ли тич ка фи ло зо фи ја по чи ва на 

7) Pa tri cio Na via, Ig na cio Wal ker, „Po li ti cal In sti tu ti ons, Po pu lism, and De moc racy in La tin 
Ame ri ca”, in: De moc ra tic Go ver nan ce in La tin Ame ri ca, (ed.) Scott Ma in wa ring, Ti mothy 
Scully, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 2009, p. 247.
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ми шље њу „да пар ти ја и њен во ђа сво ју моћ цр пе не по сред но из 
на ро да и да пар ла мен та ри зам има за по сле ди цу вла да ви ну не спо-
соб них и ко рум пи ра них по ли ти ча ра.“8)

Пе ро ни зам или „ју сти ци ја ли зам“ пред ста вља ори ги нал ни 
мо дел ла ти но а ме рич ког по пу ли зма ко ји има сво је ле ви чар ско и 
де сни чар ско кри ло, од но сно не ки вид „пе ро-на ци зма“ и фа ши зма. 
Пе ро ни стич ка или ју сти ци јал на др жа ва би ла је „ауто ри тар но па-
тер на ли стич ка“, с еле мен ти ма пер со на ли стич ке дик та ту ре у ко јој 
су по ли тич ке пар ти је са мо фи гу ри ра ле. Пе ро ни зам је био и сво је-
вр сни „ка у ди љи зам“ као си стем вла да ви не без не ког кон зи стент-
ног по ли тич ког про гра ма, од но сно пра ви ла по ли тич ког де ло ва ња, 
а с це за ри стич ким ти пом вла сти и де ма го ги јом и сво је вр сним па-
тер на ли змом.9) Пе ро ни зам је по чи вао на про кла мо ва ним иде а ли ма 
као што су: сма њи ва ње кон флик та из ме ђу ра да и ка пи та ла, „кла сни 
мир“, „со ци јал ни мир“, уз не сме та ни раз вој др жав ног ка пи та ли зма. 
Пе ро ни зам као ар ген тин ски ауто ри тар ни по пу ли зам пред ста вља 
спе ци фич ни мо дел со ци јал ног парт нер ства из ме ђу вла де, син ди-
ка та и ка пи та ла. Слич ни пе ро ни зму у Ла тин ској Аме ри ци, ја ви ли 
су се „мек сич ки ин сти ту ци о на ли зам“ и пе ру ан ски по пу ли стич ки 
„апри зам“ као ма сов ни по крет. У Ла тин ској Аме ри ци се по ја ви ло 
не ко ли ко раз ли чи тих ти по ва по пу ли зма. Та ко, на при мер, со ци јал-
но-ре во лу ци о нар ни тип по пу ли зма и на ци о нал но ре во лу ци о нар ни 
тип ко ји се бра нио од на ср та ја стра ног ка пи та ла и стра не на ци је. 
Ауто ри тар ни ти по ви по пу ли зма би ли су бли ски чи стим фа ши стич-
ким по пу ли зми ма кор по ра тив ног или нео кор по ра тив ног ти па.10)

По пу ли зам је, у ства ри, пред ста вљао про тест про тив ка пи та-
ли стич ких мо но по ла из пер спек ти ве сит них по љо при вред них про-
из во ђа ча, ко ји су и нај у гро же ни ји од стра не ла ти фун ди ста. Кри за 
оли гар хиј ске др жа ве и по ку ша ји да се оства ри убр за на ин ду стри-
ја ли за ци ја и ур ба ни за ци ја омо гу ћи ли су по ја ву и раз вој ова квог си-
сте ма вла сти. Та ко ђе, пре лом ни до га ђа ји 20. ве ка као што су Пр ви 
свет ски рат, Ве ли ка свет ска еко ном ска кри за и Дру ги свет ски рат 
има ли су ве ли ког ути ца ја на раз вој по пу ли зма у Ла тин ској Аме ри-
ци. По ли тич ке тен зи је на ста ле у ре ги о ну, као по сле ди ца ових гло-
бал них про ме на, ука зи ва ле су на по тре бу ко ре ни те ре фор ме до та-
да шњег ка пи та ли стич ког мо де ла раз во ја. Осе ти ла се нео п ход ност 
да се из ни ве ли шу со ци јал не раз ли ке. Ова ква ат мос фе ра до ве ла је 

8) Sej mur Mar tin Lip set, Po li tič ki čo vek, Rad, Be o grad, 1969, str. 211. 

9) An đel ko Mi lar do vić, Po pu li zam i glo ba li za ci ja, Cen tar za po li to lo ška is tra ži va nja, Za greb, 
2004, str. 47-48.

10) Исто, стр. 48.



Зоран Ж. Крстић Персонализација власти, популизам и каудиљизам ...

223

до на стан ка по пу ли стич ких ли де ра. Са ја ча њем иде ја по пу ли зма у 
Ла тин ској Аме ри ци, зе мљо по сед нич ка оли гар хи ја, као и кон зер-
ва тив на по ли тич ка ели та, ко је су кон тро ли са ле тр го ви ну и ру дар-
ство, по ла ко су гу би ле мо но пол на власт и то у ко рист све број ни је 
ин ду стриј ске бур жо а зи је, про ле те ри ја та, вој ске, ин те лек ту а ла ца 
и дру гих до та да мар ги на ли зо ва них гру па. Упра во у овој спе ци-
фич но сти ла ти но а ме рич ког по пу ли зма, спа ја њу ан та го ни стич ких 
дру штве них гру па око за јед нич ког ци ља, чи ме би се ко нач но де-
мон ти ра ла оли гар хиј ска др жа ва, ле жи и ње го ва нај ве ћа сла бост. 
На и ме, сна га од ре ђе них дру штве них ин сти ту ци ја, на ро чи то вој ске, 
отво ри ла је вра та узур па ци ји вла сти од стра не по пу лар них вла да ра 
и кон цен тра ци ји мо ћи у ру ка ма јед не лич но сти. 

На спољ но по ли тич ком пла ну спе ци фич ност ла ти но а ме рич-
ког по пу ли зма огле да се у ста вља њу у пр ви план бор бе про тив им-
пе ри ја ли зма и хе ге мо ни је САД-а. Пре ма тзв. Мон ро о вој док три ни 
из 1823. го ди не САД се не ће ме ша ти у европ ске су ко бе, али не ће 
ни до зво ли ти ме ша ње би ло ко је си ле у по ли ти ку аме рич ког кон ти-
нен та. Ово је ство ри ло ути сак да САД има ју из ве сне нео ко ло ни ја-
ли стич ке пре тен зи је пре ма сво јим ју жним су се ди ма. Овај ан ти а-
ме ри ка ни зам је јед на од кључ них ка рак те ри сти ка по пу ли стич ких 
ре жи ма по пут Вар га со вог или Пе ро но вог. Су прот ста вља њем им-
пе ри ја ли зму САД-а, дик та то ри ства ра ју за јед нич ког не при ја те ља 
го то во свим дру штве ним гру па ма уну тар др жа ве и та ко учвр шћу ју 
свој по ло жај. Ипак овај од нос аме рич ке вла де и ли де ра Ла тин ске 
Аме ри ке има од ре ђе ну до зу ам би ва лент но сти. То ком Хлад ног ра-
та САД-а су, иако но ми нал но про мо ви са ле ли бе рал но-де мо крат-
ске вред но сти, че сто тај но по др жа ва ле де сни чар ске дик та то ре у 
зе мља ма ре ги о на. По ред ства ра ња за јед нич ког не при ја те ља, ли де-
ри ла ти но а ме рич ких зе ма ља су че сто при бе га ва ли гло ри фи ка ци ји 
аутен тич них ла ти но а ме рич ких вред но сти, ка ко би хо мо ге ни зо ва ли 
ста нов ни штво и оја ча ли соп стве не по зи ци је, што је че сто има ло за 
ре зул тат огром ну по пу лар ност пред сед ни ка др жа ве. 

Јoш је дан фак тор ко ји мо же мо сма тра ти уско по ве за ним са 
пер со на ли за ци јом вла сти у Ла тин ској Аме ри ци је по сто ја ње пред-
сед нич ког си сте ма вла сти. Иако су се ла ти но а ме рич ке ели те бо-
ри ле про тив ути ца ја САД-а, го то во сви уста ви ла ти но а ме рич ких 
зе ма ља су пре сли ка ни уста ви САД-а, а са мим тим је до шло и до 
при хва та ња пре зи ден ци ја ли зма. Сна га овог си сте ма вла сти у Ла-
тин ској Аме ри ци огле да се пре све га у пот чи ња ва њу за ко но дав не и 
суд ске вла сти из вр шној, од но сно ин те ре си ма по ли ти ке ко ју за сту-
па пред сед ник ре пу бли ке, ко ме су Уста вом да та из у зет но ве ли ка 
овла шће ња. Раз ли ка из ме ђу пре зи ден ци ја ли зма у Ла тин ској Аме-
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ри ци и САД-а је у то ме што у пр ви ма ни је ство рен од го ва ра ју ћи си-
стем де мо крат ских по ли тич ких ин сти ту ци ја, ко ји би пред ста вљао 
про тив те жу од лу ка ма пред сед ни ка, и то по себ но ка да су до не се-
не ва ну став ним пу тем. Ова ква прак са је че сто омо гу ћа ва ла да у 
кри зним си ту а ци ја ма до ђе до тран сфор ма ци је нео гра ни че не вла-
сти пред сед ни ка ре пу бли ке у кла сич ни ауто крат ско-дик та тор ски 
ре жим вла да ви не и иде а ли за ци је вла да ра. Ви со ки сте пен кон цен-
тра ци је вла сти у ру ка ма пред сед ни ка бит но је ути цао на огра ни ча-
ва ње по ли тич ке ак тив но сти и сте пе на уче шћа оста лих по ли тич ких 
и еко ном ских фак то ра у про це су до но ше ња нај ва жни јих др жав-
них од лу ка. Пер со на ли зам вла сти и сна га пред сед ни ка ре пу бли ке 
во ди ли су фраг мен та ци ји и сла бље њу по ли тич ких пар ти ја. Иако 
по сто ји из бор на про це ду ра, хи је рар хиј ска ор га ни за ци ја пар ти ја и 
ауто ри тар на по ли тич ка кул ту ра отва ра ју про стор ка у ди љо си ма да 
узур пи ра ју власт. Чи ње ни ца да се пар ти је ви ше за сни ва ју на ауто-
ри те ту пар тиј ског во ђе не го на иде о ло шкој под ло зи под ри ва би ло 
ка кву моћ са ме пар ти је. Ве не цу е ла је при мер др жа ве ко ја је осам-
де се тих го ди на про шлог ве ка сма тра на зе мљом са ја ким пар тиј-
ским си сте мом, али се са да ви ди да он ни је из др жао тест вре ме на. 

Са сна жном тен ден ци јом ка пер со на ли за ци ји вла сти и ауто-
кра ти за ци ји по ли ти ке по ве за на је ла ти но а ме рич ка тра ди ци ја auto-
gol pe-а (auto co u pe, self-co u pe), од но сно „са мо у да ра“ и по сто ја ње 
по пу ли стич ког пред сед нич ког мо нар ха. Ова тра ди ци ја се одр жа ла 
од Вар га са у Бра зи лу 1930-тих и 1940-тих го ди на пре ко Фу џи мо-
ри ја у Пе руу 1990-тих до Ча ве за у Ве не цу е ли кра јем 20. и по чет ком 
21. ве ка. По пу ли стич ка пред сед нич ка мо нар хи ја на ста је та ко што 
иза бра ни пред сед ник лич но про тив прав но при сво ји власт, што се 
у Ла тин ској Аме ри ци ду го на зи ва ло auto gol pe или „са мо у дар“.11) 

ФЕНОМЕН КАУДИЉИЗМА КАО ДЕТЕРМИНАНТА 
ПЕРСОНАЛИСТИЧКЕ ВЛАСТИ 

Ка да се го во ри о тра ди ци ји ауто ри тар но-пер со на ли стич ке 
вла да ви не у по ли ти ци др жа ва ла ти но а ме рич ког кон ти нен та цен-
трал но ме сто за у зи ма по јам ка у ди љи зма или ка зи ки зма, од но сно 
„не при ко сно ве ног во ђе“. Фе но мен по др шка вој них, ре ли гиј ских 
и оли гар хиј ских струк ту ра „ка у ди љи зма“ има тра ди ци ју ду гу не-
ко ли ко ве ко ва и ак ту е лан је и у са вре ме ној по ли ти ци ла ти но а ме-
рич ког кон ти нен та. Ка у ди љо си, као по ли тич ки, ра сни, вој ни, ре-

11) Paul Bro o ker, “Auto ri tar ni re ži mi”, u zbor ni ku: Kom pa ra tiv na po li ti ka (pri re dio: Da ni e le Ca-
ra ma ni, Fa kul tet po li tič kih zna no sti Sve u či li šta u Za gre bu, Za greb, 2013, str. 107. 
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во лу ци о нар ни или на ци о нал ни ли де ри има ју дру га чи је по ре кло и 
до ла зе из раз ли чи тих за јед ни ца, али се њи хо ви ци ље ви по ду да ра-
ју и ме ха ни зми вла да ви не су им вр ло слич ни.12) До ла зак на власт 
ду гу ју спо соб но сти да у од ре ђе ном по ли тич ком тре нут ку сво јим 
де ло ва њем ује ди њу ју ве ли ки про це нат ста нов ни штва и нај че шће 
уз њи хо ву по др шку осва ја ју пот пу ну власт. Ин сти ту ци ја ка у ди ља 
да ле ко је при сут ни ја у др жа ва ма Ла тин ске Аме ри ке, а ње на власт 
је пре ко ме ха ни за ма ре пре си је ефи ка сни ја не го по ли тич ки и дру-
штве ни ка па ци тет не до вољ но раз ви је них др жав них ин сти ту ци-
ја.13) Нај при сут ни ји ме ха ни зам за пот пу ну кон тро лу дру штва ко ји 
прак ти ку ју ауто ри тар ни ре жи ми у Ла тин ској Аме ри ци је си стем 
„шта па и шар га ре пе“ (Pan o pa lo), од но сно си стем при ме ра, ко ји се 
сво ди на то да на гра ђи ва ње са рад ни ка ре жи ма ни је то ли ко ви дљи-
во ко ли ко ка жња ва ње про тив ни ка и ефе кат ко ји оно ства ра у це ло-
куп ном дру штву. Учи нак ова квих ауто ри тар них ли де ра за ви си од 
мно штва чи ни ла ца, као што су кул тур но-исто риј ско на сле ђе за јед-
ни це, со ци јал но-еко ном ско ста ње, ко лек тив но пси хо ло шко ста ње, 
ге о граф ске од ли ке др жа ве и ши ри на по др шке уну тар це ло куп не 
по пу ла ци је. По ред ових чи ни ла ца за оста нак на вла сти ауто ри тар-
них ли де ра у Ла тин ској Аме ри ци ва жна је по др шка ми ли та ри стич-
ких, ре ли гиј ских и оли гар хиј ских струк ту ра.

Узи ма ју ћи у об зир све ове чи ни о це мо гу се из дво ји ти два 
основ на ти па ауто крат ских ли де ра у по ли тич ким си сте ми ма др жа-
ва ла ти но а ме рич ког кон ти нен та: „ци ви ли зо ва ни“ и „вар вар ски“ тип 
ка у ди љи зма.14) Пр ви за раз ли ку од „вар вар ског“ ти па ауто ри тар ног 
во ђе не ко ри сти увек и отво ре но бру тал ност вој ног, по ли циј ског 
и би ро крат ског апа ра та за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва, већ 
ко ри сти ви сок ни во дру штве не се гре га ци је и со ци јал не не јед на-
ко сти у ком би на ци ји са по пу ли змом и па тер на ли стич ким од но сом 
пре ма дру штву и ре фор ма ма.15) Успе шност вла да ви не ди рект но је 
по ве за на са вре ме ном про ве де ним на вла сти, што је ка у ди љо ду же 
на вла сти до ла зи до иде а ли за ци је и ди ви ни за ци је ње го ве лич но сти 
и по ли тич ких мо гућ но сти, а сам тај про цес не ми нов но до во ди до 
ства ра ња кул та лич но сти. Ауто крат ски ли де ри на ла ти но а ме рич-
ком кон ти нен ту ко ји до стиг ну ова кав сту пањ по тен ци ра ју лич ну 

12) Guy Stan ton Ford, (еd.), Dic ta tor ship in The Mo dern World, Uni ver sity of Min ne so ta Press, 
Min ne a po lis, 1939, p. 178.

13) Slo bo dan Pa jo vić, La tin sko a me rič ki re gi o na li zam u XIX i XX ve ku, Me ga trend uni ver zi tet, 
Be o grad, 2006, str 131.

14) Hugh M. Ha mill, Dic ta tor ship in Spa nish Ame ri ca, Al fred A. Knopf, New York, 1965, p. 8. 

15) Исто, p. 9.
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ха ри зму и пер со на ли стич ки стил вла да ви не пре не го ко ри шће ње 
вој не или по ли циј ске си ле у ци љу оп стан ка на вла сти.

Пер со на ли зам, као стил вла да ви не је ви ше не го при су тан у 
по ли тич ким си сте ми ма зе ма ља Ла тин ске Аме ри ке, а обич но се ја-
вља као од го вор на не по сто ја ње иде о ло ги је ауто крат ског ре жи ма 
на вла сти. Ка у ди љо си се од лу чу ју за тра ди ци ју и очу ва ње со ци-
јал ног по рет ка или ре во лу ци о нар не ре фор ме и ус по ста вља ње „из-
вор не де мо кра ти је“ у не до стат ку ја сно про фи ли са не и ко хе рент не 
иде о ло ги је. Ова кав стил вла да ви не ка рак те ри ше по ли тич ки опор-
ту ни зам, ко ји се огле да у уче ста лом ме ња њу по ли тич ких ци ље ва, 
стра те ги је и ре ал них дру штве них осло на ца вла сти. Из го вор за оп-
ста нак на вла сти и оправ да ва ње соп стве них по ли тич ких по сту па ка 
код ауто кра та Ла тин ске Аме ри ке по пра ви лу је да се до сти за ње 
со ци јал не прав де и еко ном ско-по ли тич ке јед на ко сти мо же по сти-
ћи са мо кроз по што ва ње ауто ри те та во ђе и вла да ју ћег ре жи ма, а не 
кроз сла бе и не е фи ка сне др жав не ин сти ту ци је. Ефе кат ова квог по-
ли тич ког де ло ва ња до во ди до не по сто ја ња ефи ка сних по ли тич ких 
ин сти ту ци ја у ве ли ком бро ју др жа ва Ла тин ске Аме ри ке и до из ме-
шта ња вла сти у ру ке моћ них по је ди на ца и не фор мал них од но сно 
па ра др жав них струк ту ра мо ћи. 

Чи ни се да фе но мен ка у ди љи зма ни ка да ни је био да ле ко од 
по вр ши не по ли ти ке и по ли тич ког жи во та у Ла тин ској Аме ри ци. 
Не ко ли ци ни ла ти но а ме рич ких пред сед ни ка по шло је за ру ком да 
про ме не уста ве сво јих зе ма ља да би про ду жи ли ман да те у ка би-
не ту. Кар лос Ме нем у Ар ген ти ни, на след ник пе ро ни зма нај ду же 
фор ме ка у ди љи зма на кон ти нен ту, био је та кав при мер, али је то 
био тзв.“ме ки ка у ди љи зам“ ко ји је у осно ви одр жа вао де мо крат ске 
нор ме и де мо крат ска пра ви ла игре.

Ка у ди љи зам има два кључ на аспек та. Пр во, за то што је ви-
ше од све га фор ма по ли тич ке ре пре зен та ци је, ка у ди љи зам мо же 
да има соп стве не ло кал не по себ но сти. Дру го, иако пер со на ли зу је 
по ли ти ку, ка у ди љи зам за ви си ма ње од ка рак те ри сти ка ка у ди ља, а 
ви ше од со ци јал них, по ли тич ких и еко ном ских усло ва зе мље у ко-
јој ка у ди љи зам пу шта ко ре не. Дру га чи је ре че но, иако је ха ри зма 
ка у ди ља ва жна, он је ипак „дру штве на кре а ци ја“ од го ва ра ју ћег со-
ци јал но-по ли тич ког и еко ном ског ам би јен та.

Те две иде је по ма жу да се схва ти вла да ви на Ча ве са и Мо ра-
ле са. По пут ста рих ка у ди љо са, они су кон цен три са ли за сту па ње 
сво јих след бе ни ка код са мих се бе. Док је за сту па ње у де мо крат-
ским зе мља ма за сно ва но на уве ре њу љу ди да мо гу да оства ре бо љу 
бу дућ ност са сво јим иза бра ним ли де ри ма, у зе мља ма као што су 
Ве не цу е ла или Бо ли ви ја да нас, пред ста вља ње је за сно ва но на про-
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стој иден ти фи ка ци ји с ли де ром: „Он је је дан од нас“. На чин на ко ји 
је де фи ни са но „нас“ по ве зу је ка у ди ља са след бе ни ци ма и сим па-
ти зе ри ма, гра де ћи не ком пли ко ва ни и ла ко при хва тљив ко лек тив ни 
иден ти тет, ко ји олак ша ва ко му ни ка ци ју и по ли тич ку мо би ли за ци-
ју, а исто вре ме но под ра зу ме ва и пот чи ња ва ње свих гра ђа на. Мо-
ра лес и Ча вес су увек ис ти ца ли сво је скром но по ре кло да би емо-
ци о нал но апе ло ва ли на оне ко ји има ју за јед нич ке ка рак те ри сти ке 
с њи ма, и да уце њу ју оне ко ји их не ма ју. Та сли ка је оја ча на сва ки 
пут кад се ка у ди љо упу сти у кон фрон та ци ју с не ким ве ли ким и че-
сто не ја сно де фи ни са ним не при ја те љем: Им пе ри ја или Сје ди ње не 
Др жа ве, оли гар хи је, тра ди ци о нал не пар ти је, или тран сна ци о нал не 
кор по ра ци је. Али ка у ди љо си има ју и дру ге ко ри сти од кон флик та: 
до зво ља ва им да оја ча ју је дин ство сво јих на род них ба за и да из-
бег ну упра вљач ку од го вор ност ко ја из и ску је ко ри шће ње по ли тич-
ких овла шће ња. Они кон стру и шу по ли ти ку на та кав на чин да ће 
увек би ти не при ја те ља да их кри ве за сва ки про блем ко ји на ста не. 
Ча вес и Мо ра лес су аку му ли ра ли власт та ко што су раз мон ти ра ли 
крх ку по де лу вла сти у сво јим дру штви ма, а исто вре ме но стал но 
сла бе сво је про тив ни ке. Тра ди ци о нал не пар ти је и ад ми ни стра ци је 
ко је су прет хо ди ле ка у ди љу рас пу ште не су као ко рум пи ра не и ели-
ти стич ке. У та квим ше ма ма, Ча вес је био успе шни ји од Мо ра ле са. 
Пред сед ник Еква до ра Ра фа ел Ко реа де лу је као да и сам же ли да 
кре не у истом прав цу. Успон мо дер них ка у ди љо са од ра жа ва кри зу 
у по ли тич ким пар ти ја ма и акут но за о штра ва ње дру штве не уз не ми-
ре но сти ши ром кон ти нен та. 

Уз на род ну ба зу ко ја зах те ва про ме не, а зна се да про ме не зах-
те ва ју сти ца ње при сту па бо гат ству у др жав ном вла сни штву, раз ви-
је ни су со ци јал ни ста во ви ко ји су при јем чи ви за обе ћа ња ко је да ју 
ка у ди љо си. Што су сла би је ин сти ту ци је зе мље, што је еви дент ни ја 
не јед на кост, и што су кон цен три са ни ји еко ном ски ре сур си, уто ли-
ко ће би ти ве ћа ка у ди љо ва овла шће ња. Кон цен тра ци ја ре сур са је 
ве ро ват но кључ ни фак тор, јер по ве ћа ва дис кре ци о ну власт ма ко 
да их кон тро ли ше и по пу лар на со ци јал на оче ки ва ња ко ја на кра ју 
кра је ва не мо гу да бу ду ис пу ње на, јер ка у ди љо ва власт за ви си од 
одр жа ва ња кон цен тра ци је ре сур са. Ка у ди љи зам ће би ти осла бљен 
са мо ако др жа ва не за др жа ва про фи те већ се они ди рект но де ле с 
гра ђа ни ма на ста би лан и ста лан на чин. Сма ње ње екс трем ног си ро-
ма штва и не јед на ко сти, и кре и ра ње ин сти ту ци ја ко је ужи ва ју по-
ве ре ње мо же се оства ри ти у зе мља ма оча ра ним ка у ди љи змом са мо 
ако ка у ди љо из гу би кон тро лу над бо гат ством ко је од ра жа ва ње го ву 
власт.16) 

16) Ro ber to La ser na, Ka u di ljo si po no vo mar ši ra ju, Da nas, 16.11.2007.
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Вла да ви на ауто ри те та је очи глед но оп ште ме сто по ли тич ке 
сце не др жа ва ла ти но а ме рич ког кон ти нен та и исто риј ска нит ко ја 
по ве зу је ско ро све по ли тич ке си сте ме овог кон ти нен та.17) Ха ри зма 
ла ти но а ме рич ких ауто кра та не рет ко пре ва зи ла зи ин сти ту ци о нал не 
и устав не окви ре по ли ти ке и по ли тич ког про це са. Ана ли зи ра ју ћи 
исто риј ски раз вој др жа ва Ла тин ске Аме ри ке при ме ћу је се да су је-
ди не ин сти ту ци је ко је по се ду ју кон ти ну и тет у про те клих 200 го ди-
на вој ска и ри мо-ка то лич ка хри шћан ска цр ква. Ин те гри тет по ли-
тич ко-на ци о нал них струк ту ра кон ти нен та кроз исто ри ју 19. и 20. 
ве ка нај лак ше је мо гао би ти по стиг нут кроз дик та ту ру ових или 
оли гар хиј ско-ин ду стриј ских струк ту ра оли че них у ауто ри тар ним 
по је дин ци ма. Њи хов ути цај пре ва зи ла зи сфе ру по ли ти ке и они по-
ста ју ико нич ке пред ста ве не за ви сно од то га да ли и ко ју по ли тич ку 
ори јен та ци ју или иде о ло ги ју за сту па ју.18) Сто га се, без ве ће ди ле-
ме, мо же за кљу чи ти да су ауто ри тар ност и пер со на ли зам, кон стан-
те у по ли ти ци др жа ва Ла тин ске Аме ри ке и да се не тре ба на да ти да 
ће ови фе но ме ни убр зо не ста ти са по ли тич ке сце не овог ре ги о на. 
Ов де се мо же из вр ши ти тен та тив на ем пи риј ска ти по ло ги за ци ја по-
је ди них об ли ка „ауто ри тар ног пер со на ли зма“ на: про-кор по ра тив-
ни на ци о на ли зам (Ге ту лио Вар гас); па лин ге нет ски пер со на ли зам 
(Ху ан Пе рон); про-со ци ја ли стич ки јед но пар ти зам (Фи дел Ка стро); 
оли гар хиј ски нео-фа ши зам (Аугу сто Пи но че); нар ко-клеп то кра ти-
ју (Ма ну ел Но ри је га); се ми-ауто крат ски нео ли бе ра ли зам (Ал бер то 
Фу џи мо ри) и бо ли вар ски нео со ци ја ли зам (Уго Ча вез).

ЗАКЉУЧAК

По чет ком де ве де стих го ди на 20. ве ка, по сле за по че тог про-
це са де мо кра ти за ци је, Ла тин ска Аме ри ка је би ла у оп штој еуфо ри-
ји на прет ка, раз во ја и по зи тив не пер спек ти ве. Све зе мље у ре ги о-
ну, из у зев Ку бе, има ле су сво је де мо крат ски иза бра не пар ла мен те 
ко ји су до би ли ле ги ти ми тет на, ма ње или ви ше, сло бод ним, по-
ште ним и тран спа рент ним из бо ри ма. Чи ни ло се да је за ча ра ни ци-
клус дик та ту ра-де мо кра ти ја-дик та ту ра де фи ни тив но пре ки нут. За 
раз ли ку од Евро пе у ко јој је еко ном ска кри за три де се тих го ди на 
про шлог ве ка су но вра ти ла кон ти нент у фа ши зам, у Ла тин ској Аме-
ри ци еко ном ска кри за осам де се тих го ди на 20. ве ка „на гри за ла“ је 
и де мон ти ра ла вој не дик та ту ре и по сте пе но отва ра ла пут ка де-

17) Hugh M. Ha mill, Dic ta tor ship in Spa nish Ame ri ca, Al fred A. Knopf, New York, 1965, p. 9.

18) Li di ja Kos-Sta ni šić, La tin ska Ame ri ka - po vi jest i po li ti ka, Gol den mar ke ting, Za greb 2009, 
str.23.
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мо кра ти ји. Ме ђу тим, де сет го ди на ка сни је на ста ло је раз о ча ра ње. 
„Ла ти но а ме рич ки ба ро ме тар“ ко ји ме ри и про у ча ва по пу лар ност 
по ли ти ча ра не оста вља ни ка кве сум ње: по ли ти ча ри, пар ти је и по-
сла ни ци за у зи ма ју по след ње ме сто у по ве ре њу гра ђа на. Ова ква 
кли ма је би ла усме ре на про тив по ли тич ких пар ти ја и ја ча ла је тен-
ден ци ја ка по врат ку ли де ра и ус кр сну ћу ста рог ла ти но а ме рич ког 
„ка у ди љи зма“ ко ји на овим про сто ри ма без пре стан ка оп ста је под 
раз ли чи тим ма ска ма, још из вре ме на сти ца ња не за ви сно сти. Ње го-
ва нај по зна ти ја ли ца би ла су вој ни ка у ди љо из 19. ве ка и по пу ли-
стич ки ли дер из 20. ве ка. Да нас се ра ди о пер со на ли за ци ји вла сти, 
од но сно по ја ви тзв. ли де ра-лич но сти као што су Ко реа, Мо ра лес, 
Ор те га, ра ни је Ча вес или Ме нем, ко ји су не по сред но иза бра ни од 
на ро да. Сви они се бе ви де као је ди не пред став ни ке оп штег ин те ре-
са и на тај на чин ни је при хва тљи во ни ка кво по сред ни штво из ме ђу 
њих и на ро да. Ра ди се о са мо стал ним ха ри змат ским и по пу ли стич-
ким ли де ри ма ко ји не при па да ју ин сти ту ци о нал ним пар ти ја ма, већ 
су „из над“ и „из ван“ њих.

У Пе руу су по сто ја ла ве ли ка оче ки ва ња и на да ња од ин сти-
ту ци о на ли за ци је пар тиј ског си сте ма осам де се тих го ди на про шлог 
ве ка, за хва љу ју ћи мо де лу тзв. три пар тит них кон фи гу ра ци ја: Ује-
ди ње на ле ви ца, На род ни ре во лу ци о нар ни аме рич ки са вез Пе руа 
(апри сти) и Удру же на де сни ца (На род на пар ти ја и На род на хри-
шћан ска пар ти ја). Ипак, осам де се тих го ди на „фу џи мо ри зам“ је 
уни штио ове пар ти је и да нас је у Пе руу на сце ни из ра зи та до ми-
на ци ја лич но сти. У Ве не цу е ли, у ко јој је по сто јао је дан од нај у-
спе шни јих при ме ра де мо крат ске кон со ли да ци је ка ко про вла ди-
них пар ти ја, та ко и пар ти ја опо зи ци је, до шло је до ко лап са, или 
у нај ма њу ру ку до ду бо ке уну тра шње фраг мен та ци је пар тиј ског 
си сте ма. По бе дио је „ка у ди љи стич ки“ ли дер Ча вес и уру ше не су 
по сто је ће пар тиј ске струк ту ре. У Еква до ру се, та ко ђе, не ис ти че 
ни јед на на ци о нал на пар ти ја: све су, без из у зет ка, ре ги о нал не пар-
ти је про вин ци јал ног зна ча ја. Не ки ауто ри сма тра ју да се над не бом 
ла ти но а ме рич ке де мо кра ти је ску пља ју там ни обла ци, а да ли то 
зна чи мо гу ћи по вра так ауто ри та ри зма - вре ме ће по ка за ти.19)

Исто риј ски гле да но, Ла тин ска Аме ри ка је ре ги он у чи јој по-
ли ти ци че шће до ми ни ра ју ја ке лич но сти пред сед ни ка не го иде о-
ло ги је и по ли тич ке пар ти је. Да ли је ова спе ци фич ност ре ги о на 
опа сност по де мо кра ти ју или ни је, те шко је ре ћи. По сто је при ме ри 
ауто ри тар них и по пу ли сти ких ре жи ма ко ји су еко ном ски сна жни и 
има ју ви сок сте пен жи вот ног стан дар да, као што су си сте ми др жа-

19) Еduardo Pi sa ro Le on go mes, „Da li se La tin ska Ame ri ka po no vo okre će auto ri ta ri zmu. Po vra-
tak ka u di lja?“, Glas jav no sti, 9. 7. 2002.
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ва у ју го и сточ ној Ази ји. Ипак, тра ди ци о нал но си ро ма шни ре ги он 
Ла тин ске Аме ри ке свој спас мо ра тра жи ти у усва ја њу де мо крат-
ских ин сти ту ци ја и ре ги о нал ној са рад њи. Го то во сви пер со на ли-
стич ки ре жи ми у Ла тин ској Аме ри ци ле же на по сту ла ти ма ко је је 
по ста вио још Си мон Бо ли вар. Мо жда и нај зна чај ни ји од њих је 
ан ти а ме ри ка ни зам. На и ме, ја ча ње САД-а иза зва ло је ре ак ци ју ре-
ги о нал них ка у ди љо са ко ји су се упла ши ли за сво ју власт и до шло 
је до при род не ре ак ци је схва та ња САД-а као за јед нич ког не при-
ја те ља. Ово је усло ви ло ме ђу соб но при бли жа ва ње др жа ва Ла тин-
ске Аме ри ке и ства ра ње још јед ног по сту ла та пер со на ли зо ва них 
по пу ли стич ких ре жи ма, а то је ре ги о на ли зам. На ци о на ли за ци ја и 
ши ро ки про јек ти по бољ ша ња стан дар да су на чин на ко ји по пу ли-
сти по ку ша ва ју да по ве ћа ју по др шку на ро да и ство ре око се бе култ 
лич но сти на род ног во ђе, ка ко би се за др жа ли на вла сти. Иако су 
че сте по зи тив не по сле ди це ова квих ре жи ма, че сто је и сла бље ње 
по ли тич ке сце не, не до ста так де мо крат ских ин сти ту ци ја и по ли-
тич ки мо ни зам. По ли тич ке пар ти је у ве ћи ни зе ма ља не ма ју зна чај-
ну уло гу и слу же са мо као по др шка свом ли де ру.

И по ред бор бе про тив САД-а, њи хов ути цај на овај ре ги он 
је огро ман. Го то во све ла ти но а ме рич ке др жа ве има ју пре сли кан 
Устав и ор га ни за ци ју вла сти САД-а. Ка да се ово ме до да не до ста-
так де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре и ин сти ту ци ја де мо кра ти је, 
отва ра ју се вра та ауто ри тар ној вла сти, по го то во у пред сед нич ким 
си сте ми ма где по сто ји ја ка ег зе ку ти ва. Ипак, на прет ком ме ди ја и 
гло ба ли за ци је, кул ту ра Ла тин ске Аме ри ке се по ла ко ме ња и све 
ви ше се при хва та ју ли бе рал не вред но сти, што усло вља ва све ре ђу 
по ја ву по пу ли стич ких ре жи ма. Иако по пу ли зам ни је ну жно ан ти-
де мо крат ски, не мо же се ре ћи ни да је де мо крат ски. Знат но че шћа 
је си ту а ци ја у ко јој све од лу ке до но си је дан чо век, а не на род или 
иза бра но пред став ни штво. 

Иза зо ви са ко ји ма се да нас су о ча ва ју др жа ве ла ти но а ме рич-
ког кон ти нен та на пу ту кон со ли да ци је де мо кра ти је су: из о ста нак 
ши ро ке по др шке про ре форм ским по ли ти ча ри ма; не по сто ја ње де-
мо крат ске по ли тич ке кул ту ре и то ле ран ци је; кри за ин сти ту ци ја 
пред став нич ке вла сти; по ли тич ки мо ти ви са но на си ље; не по сто ја-
ње ја сно про фи ли са них по ли тич ких пар ти ја и ду бо ка со ци јал но-
еко ном ска по де ље ност. Сви ови па ра ме три су не са мо де мо крат ски 
иза зо ви за по ли тич ке ели те и са ме др жа ве Ла тин ске Аме ри ке, већ 
и раз ло зи ко ји би у ре ла тив но бли ској бу дућ но сти мо гли да бу ду 
ис ко ри шће ни као из го вор за до ла зак на власт ауто ри тар но на стро-
је них по је ди на ца, де ло ва др жав них струк ту ра или ути цај них не-
фор мал них ин те ре сних гру па.
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Zoran Krstic 
PERSONALIZATION OF POWER, POPULISM 

AND CAUDILLISMO IN LATIN AMERICA

Resume
The subject of this paper is the analysis of the phenomenon of 

personalization of power and „caudillismo“ in politics, government and 
democracy in the Latin American countries. The main subject of the re-
search is a study on the personalistic, autocratic and populist paradigm 
that dominates in almost all segments of the Latin American societies. 
The intention of the author is to clarify all relevant factors which lead 
to a large influence of individuals on the overall political landscape in 
these countries and practically to the lack of possibilities for its eradica-
tion.

It should be noted that there is a concept of „caudillismo“ that has 
survived during the post-independence period as a significant legacy of 
the previous era. The Latin American elites wanted their leaders to be 
charismatic and not bound by strong political parties which would fol-
low a specific political programme. Historically, Latin American states 
had built their political systems in the model of pluralist democracies 
and institutionalized their societies mostly by following the example 
of the United States’ predisdential system. However, Latin American 
political systems did not manage to develop or affirm themselves in 
the model of those they tried to replicate, but mostly ended up with 
autocratic regimes. In the system of personalistic government, the rul-
ers have primacy over the „rules of the game“: these rules are not ef-
ficient in regulating political behaviour and therefore the acts of the 
rulers remain unpredictable from the aspect of institutional framework. 
The states are thefore governed by people, not by laws.

Peronism is one of the original models of Latin American popu-
lism that has its left wing and its right wing and represents a peculiar 
form of fascism. Peronism was also one form of „caudillismo“ as a 
system of govrnment without a distinctive political programme or the 
rules for political action. Peronism was based on the proclaimed ideals 
such as resolving the conflict between labor and capital, social justice 
and social peace, with the undistrupted growth of state capitalism.

The term caudillo has a large variety of definitions. However, it 
most commonly describes regimes that utilize charisma and political 
patronage in order to obtain and maintain a hold on power. The loyalty 
of the populace is concentrated on the person of the leader and not on 
an institution. As such, the term need not be limited to describing dic-
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tatorships. It can be used to describe any regime that utilizes person-
alistic tactics. When combined, the different perspectives, along with 
the different situations outlined in the case studies provide a complex 
picture of caudillismo that applies to the entire continent. Caudillos as 
political, racial, military, revolutionary or national leaders had differ-
ent backgrounds and came from different communities, but there is a 
stark similarity in both their goals and ruling mechanisms. They owed 
their ascent into power to their capabilities to unite large segments of 
population in particilar historical moments and assume absolute power 
with their support.

Ideological debates in Latin America can sometimes obfuscate 
enduring styles of governing characterized by personalism and its hand-
maiden, populism. In almost all political systems there are charismatic 
personalities. When these personalities become all-important and over-
shadow institutions, however, the polity is altered, inevitably becoming 
oligarchic. In Latin America, this phenomenon, long-recognized as a 
“fact of life,” is known as personalismo (personalism). Personalism is 
not a regime type but a form of political behavior that can seemingly 
infect - or even overwhelm - a wide range of regime types. Personalism 
is most commonly associated with authoritarian regimes; understand-
ably, it seems most compatible with dictatorship.

Taking all of this factors into account, there are two basic vari-
ants of autocratic leaders in the political systems of Latin American 
countries: a „civilised“ and a „barbarian“ variant of caudillismo. Unlike 
the latter, the former does not always use open brutality of the state ap-
paratus for the achievement of its goals, but uses a high level of social 
inequality in combination with populism and a paternalistic stance to-
wards the society and the reform process.

The political scene in Latin America has undergone striking 
changes in the past ten years. Frustration with poverty, corruption, and 
citizen insecurity is widespread; so too is political and ideological fer-
ment. The personalization and concentration of political power in one 
person avoids the traditional institutionalized ways of doing politics, 
often with support by the popular masses.

In this paper I have come to the conclusion that the phenomenon 
personalism and caudillismo still very alive and omnipresent factor on 
the political scene in Latin America at the beginning 21st century. These 
“political triad” - personalism, caudillismo and populism (PCP) - co-
existing today as a three crucial determinants or caryatid pillars of po-
litical system and state in Latin America. Besides of that, phenomenons 
PCP exist parallel with political institutions but often above, through or 
against them. Parties and party systems are only instrument of manipu-
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lation in the hands of president or caudillo. The patron-clientelistic rela-
tions and meshs are cornerstones for an authoritarian rule and handling 
to political processes of caudillos.

The challenges that Latin American countries face today on their 
road towards consolidation of democracy are the following: the lack 
of a wide support for reformist politicians; lack of a democratic politi-
cal culture and tolerance; the crisis of the instutions of representational 
government; politically-motivated violence; lack of clearly ideologi-
cally profiled political parties and a deep socio-economic cleveage. All 
these parameters are arguments that could be all used as a pretext for 
the emergence of authoritarian individuals, segments of state structures 
or influential interest groups.
Key words: personalism, populism, caudellismo, paternalism, authoritarian-

ism, power, postautoritarian democracy
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