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* Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Уни вер зи тет Син ги ду нум, Бе о град

ЗоранР.Ћирјаковић*

ПРИ МЕ НА МО ДЕ ЛА ДИ МЕН ЗИ ЈА  
НА ЦИ О НАЛ НИХ КУЛ ТУ РА ХЕР ТА  
ХОФ ШТЕ ДЕА У ИС ТРА ЖИВАЊУ 

ПОЛИ ТИЧ КОГ ОБРА СЦА У 
СРБИЈИ: ПО СТО ЈИ ЛИ СОФТ ВЕР 
СРПСКОГ ПО ЛИ ТИЧ КОГ УМА?

Са же так

У овом ра ду аутор се осла ња на те о ри ју Хер та Хоф
ште деа, јед ног од нај зна чај ни јих ис тра жи ва ча ин тер кул
ту рал них ко му ни ка ци ја, обла сти ко ја је код нас углав ном 
оста ла за не ма ре на иако је има ла огро ман ути цај ши ром 
све та. Хо ланд ски на уч ник је ана ли зи рао ути цај кул ту ре на 
по на ша ње по је ди на ца и фор му ли сао мо дел за пре по зна ва ње 
кул ту ром усло вље них ре ак ци ја и обра за ца по на ша ња и ме ре
ње кључ них аспе ка та јед не кул ту ре у од но су на дру ге. Аутор 
пред ста вља мо дел ди мен зи ја на ци о нал них кул ту ра ко ји је 
Хоф ште де раз вио на осно ву по да та ка до би је них у 76 др жа
ва и ре ги о на, укљу чу ју ћи Ср би ју. Аутор ис ти че и ана ли зи ра 
оне ре зул та те и за кључ ке ко ји су ре ле вант ни за раз у ме ва ње 
срп ског по ли тич ког обра сца и на чи на на ко ји су по ве за ни не
ки ње го ви при вид но не за ви сни аспек ти. Аутор ука зу је да је 
при ме на Хоф ште де о вог мо де ла у ана ли зи срп ске по ли ти ке 
ко ри сна јер че сто ни је ла ко пре по зна ти раз ли чи те кул ту ром 
усло вље не по ступ ке и скло но сти ко је су, по пра ви лу, из у зет
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но по сто ја не и те шко про мен љи ве. Аутор ко ри сти вред но
сти Хоф ште де о вих ди мен зи ја срп ске кул ту ре ра ди фор му ли
са ња ре а ли стич ни јих и при ме ре ни јих оче ки ва ња од раз ли чи
тих, на вод но кул ту рал но не у трал них ре фор ми и про ме на на 
ко ји ма ин си сти ра ју ути цај ни спољ ни и ва жни до ма ћи ак те
ри. У за кључ ном де лу ра да аутор об ја шња ва за што ће ре зул
та ти ре фор ми и до ме ти, не рет ко, на мет ну тих ин сти ту ци
о нал них и нор ма тив них ино ва ци ја у ве ли кој ме ри за ви си ти 
од ува жа ва ња кул ту рал них спе ци фич но сти ко је про жи ма ју 
срп ски по ли тич ки обра зац. 
Кључ не ре чи: Ср би ја, по ли тич ки обра зац, ин тер кул ту рал не 

ко му ни ка ци је, ди мен зи је на ци о нал них кул ту ра, 
из бе га ва ње не из ве сно сти, дис тан ца мо ћи, ма
ску ли ни тет, ин ди ви ду а ли зам, про ме не. 

Кул ту ра као мен тал ни про грам  
и ње не ди мен зи је

Гло ба ли за циј ски про це си су да ли но ви под сти цај ис-
тра жи ва њу ути ца ја кул ту ре на по на ша ње по је ди на ца. На су-
прот схва та ња да на ци о нал на кул ту ра ни је ва жна, да на ци ја 
пред ста вља “за ми шље ну за јед ни цу”1 или да “опе ра ци о на ли-
за ци ја кон цеп та кул ту ре” у дру штве ним на у ка ма омо гу ћа ва 
из во ђе ње са мо при лич но три ви јал них за кљу ча ка,2 ана ли за 
број них про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју мул ти на ци о нал не 
кор по ра ци је, ком па ни је у ко ји ма за јед но ра де љу ди из раз-
ли чи тих зе ма ља на ло ка ци ја ма ши ром све та, на ве ла је из ве-
стан број ауто ра на за кљу чак да сва ка на ци ја има сво ју те ри-
то ри јал но је дин стве ну, “спе ци фич ну ‘кул ту ру’ ко ја се мо же 
опи са ти и ко ја ути че” на по на ша ње по је ди на ца и не рет ко га 
об ли ку је мно го ви ше од њи хо вих ин ди ви ду ал них осо би на.3 
Број на ис тра жи ва ња све ин тен зив ни јих тран сна ци о нал них 
кон та ка та ис та кла су, с јед не стра не, зна чај нор ми, вред но сти 
и схва та ња ко је по је дин ци ин тер на ли зу ју у де тињ ству и, с 

1 Бе не дикт Ан дер сон, На ци ја: за ми шље на за јед ни ца, Пла то, Бе о град, 1998.
2 Im ma nuel Wal ler ste in, “Cul tu re as the ide o lo gi cal bat tle gro und of the mo dern 

world-system”, The ory, Cul tu re and So ci ety, Vol. 7, No. 2, 1990, стр. 34.
3 Bren dan McSwe e ney, “Hof ste de’s mo del of na ti o nal cul tu ral dif fe ren ces and the ir 

con se qu en ces: A tri umph of fa ith – a fa i lu re of analysis”, Hu man Re la ti ons, Vol. 55, 
No. 1, 2002, стр. 89.
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дру ге стра не, по ка за ла у ко јој ме ри моћ на ци о нал не кул ту ре 
не до спе ва до пра га пер цеп ци је већ оста је не ви дљи ва. На и ме, 
раз ме ре ути ца ја кул ту ре на на ше од лу ке, по ступ ке и ста во ве 
че сто по ста ју пре по зна тљи ве тек у су сре ту са љу ди ма ко ји 
до ла зе из дру гих кул ту ра. Обич но тек та да по ста не ја сно да 
је зна ча јан део оно га што смо сма тра ли лич ним из бо ром од-
но сно уни вер зал ним (“по на шај се као сав нор ма лан свет”) у 
ства ри кул ту рал но усло вље но. 

Ва жно шћу на ци о нал ног аспек та или ком по нен те кул-
ту ре већ де це ни ја ма се ба ви Херт Хоф ште де (Ge ert Hof ste de), 
је дан од нај у ти цај ни јих те о ре ти ча ра и ис тра жи ва ча ин тер-
кул ту рал них ко му ни ка ци ја. По зи ва ју ћи се на ан тро по ло шка 
схва та ња, Хоф ште де кул ту ру де фи ни ше као “мен тал ни про-
грам”, “софт вер мо зга” по ко ме се “раз ли ку ју при пад ни ци 
јед не ка те го ри је љу ди од дру гих”.4 На ци ја, што је по јам ко ји 
Хоф ште де, про фе сор ан тро по ло ги је ор га ни за ци ја и ме ђу на-
род ног ме наџ мен та, ко ри сти у сми слу др жа ва, са мо је јед-
на од “ка те го ри ја” у ко је убра ја ре ги он, ет нич ку гру пу, род/
пол, кла су, про фе си ју и ор га ни за ци ју. Ова ко по јед но ста вље-
но и сли ко ви то пред ста вља ње на ци о нал не кул ту ре и ње ног 
ути ца ја на по је дин ца кри ти ко ва но је као сте ре о ти пи зу ју ће и 
“нео е сен ци ја ли стич ко”.5 Али чак ни ауто ри ко ји су сна жно 
кри ти ко ва ли не ке аспек те Хоф ште де о вог ра да углав ном ни-
су оспо ра ва ли ва лид ност цен трал не пре ми се, схва та ње да 
је мо гу ће пре по зна ти, де фи ни са ти и ме ри ти раз ли ке из ме ђу 
кул ту ра.6 Ипак, не у по ре ди во је ве ћи број след бе ни ка, ре ле-
вант них ауто ра и ис тра жи ва ча7 ко ји сма тра ју да Хоф ште де-

4 Ge ert Hof ste de, “The Bu si ness of In ter na ti o nal Bu si ness is Cul tu re”, In ter na ti o nal 
Bu si ness Re vi ew, Vol. 3, No. 1, 1994, стр. 1.

5 Adrian Hol li day, In ter cul tu ral Com mu ni ca tion and Ide o logy, SA GE Pu bli ca ti ons, 
Lon don, 2011, стр. 69.

6 Има и оних ко ји су твр ди ли и да је Хоф ште де по ку шао да “ме ри не мер љи во”. 
Иако се Хоф ште де огра дио да се ра ди о “на ци о нал ним нор ма ма” по на ша ња 
или “цен трал ним тен ден ци ја ма” уну тар јед не кул ту ре, као и да су че сто чак и 
“хо мо ге не мул ти на ци о нал не по пу ла ци је по се би на ци је”, оштро је кри ти ко ва-
на ње го ва кон цеп ту а ли за ци је “на ци о нал не кул ту ре”. Ви де ти: Bren dan McSwe-
e ney, “Hof ste de’s mo del of na ti o nal cul tu ral dif fe ren ces and the ir con se qu en ces: A 
tri umph of fa ith – a fa i lu re of analysis”, оп. цит, стр. 90-95.

7 Шта ви ше, са мо до 1994. го ди не Хоф ште де о во ис тра жи ва ње су чак 61 пут по-
но ви ли дру ги на уч ни ци ши ром све та. Из у зев ин ди ви ду а ли зма, што је Хоф-
ште де пред ви део, “ни је по сто ја ла ни јед на ди мен зи ја ко ја ни је по твр ђе на у 
не ком од ових ис тра жи ва ња”. Mi kael Son der ga ard, “Hof ste de’s con se qu en ces: A 
study of re vi ews, ci ta ti ons and re pli ca ti ons”, Or ga ni za tion Stu di es, Vol. 15, No. 3, 
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о ва те о ри ја пред ста вља пре крет ни цу и про ме ну па ра диг ме 
у ис тра жи ва њу при ро де кул ту рал них ути ца ја.8 Шта ви ше, 
Хоф ште де је го ди на ма био нај ци ти ра ни ји хо ланд ски на уч-
ник и је дан од де сет нај ци ти ра ни јих Евро пља на у дру штве-
ним на у ка ма, а пре ма по да ци ма из да ва ча (SA GE Pu bli ca ti ons), 
Хоф ште де, ко ји је док то ри рао на те ми из со ци јал не пси хо ло-
ги је, да нас спа да ме ђу сто нај ци ти ра ни јих ауто ра на ли сти 
“Ин дек са ци ти ра но сти у дру штве ним на у ка ма” (So cial Sci en
ce Ci ta tion In dex). 

Има ју ћи у ви ду глав не при мед бе ко је су му би ле упу ће-
не, ис та ћи ћу не ке од ква ли фи ка ци ја и огра да ко је је Хоф ште-
де на во дио у сво јим ра до ви ма. Пр во, ње го ва те о ри ја ни је де-
тер ми ни стич ка, ка ко су ге ри ше ко ри шће ње ме та фо ре софт-
ве ра, већ се ра ди о про ба би ли стич ким тврд ња ма чи ме се не 
не ги ра зна чај ин ди ви ду ал них раз ли ка и ис ку ста ва, од но сно 
чи ње ни ца да љу ди исто вре ме но при па да ју раз ли чи тим “ка-
те го ри ја ма” и гру па ма. Дру го, на ци о нал на кул ту ра ни је ста-
тич на већ се стал но ме ња.9 Тре ће, у не ким др жа ва ма мо же по-
сто ја ти ви ше раз ли чи тих “софт ве ра ума”, иако мул ти ет нич-
ност не под ра зу ме ва да при пад ни ци раз ли чи тих за јед ни ца 
(или ре ги о на) уну тар јед не зе мље не де ле исти “ко лек тив ни 
мен тал ни про грам”. Ако све ово има мо у ви ду, мо же се ре ћи 
да је Хоф ште де дао зна ча јан до при нос раз у ме ва њу ве ли чи не 
и при ро де раз ли ка ко је су “уко ре ње не у за јед нич ком и исто-
риј ски на сле ђе ном си сте му зна че ња и ва жно сти” и “ко је ни су 
по сле ди ца ин ди ви ду ал них из бо ра”, што је, из ме ђу оста лог, 
би ла и јед на од глав них те ма мул ти кул ту рал них сту ди ја. 10

Осла ња ју ћи се на мо дел “пет ве ли ких ди мен зи ја лич но-
сти” у пси хо ло ги ји, ту ма че ње со ци јал них ан тро по ло га да се 
“сва дру штва, мо дер на и тра ди ци о нал на, су о ча ва ју са истим 

1994, стр. 451.
8 Ибид.
9 Ипак, као и не ки ис тра жи ва чи по ли тич ке кул ту ре, Хоф ште де ис ти че по сто-

ја ност обра за ца по на ша ња сте че них у пр вим фа за ма со ци ја ли за ци је. На при-
мер, Ек штајн сма тра да “ра но уче ње усло вља ва ка сни је уче ње и те же га је 
по ни шти ти”, док по Дај мон ду ра на со ци ја ли за ци ја, иако “ни је суд би на”, пред-
ста вља “моћ ну од ред ни цу кул ту ре”. Ви де ти: Ha rry Ec kstein, “A Cul tu ra list The-
ory of Po li ti cal Chan ge”, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, Vol. 82, No. 3, 
1998, стр. 791; La rry Di a mond, De ve lo ping De moc racy: To wards Con so li da tion, 
The Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re, 1999, стр. 217.

10 Bhik hu Pa rekh, Ret hin king Mul ti cul tu ra lism: Cul tu ral Di ver sity and Po li ti cal The
ory, Mac mil lan Press, Lon don, 2000, стр. 3. 
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основ ним про бле ми ма, са мо су од го во ри раз ли чи ти”, као и 
два ис тра жи ва ња оба вље на 1967. и 1972-73. го ди не на узор ку 
од пре ко 116. 000 за по сле них у IBM-овим (The In ter na ti o nal 
Bu si ness Mac hi nes Cor po ra tion) фи ли ја ла ма у 40 зе ма ља ши-
ром све та, 11 Хоф ште де је 1980. го ди не раз вио прак ти чан мо-
дел са че ти ри цен трал не би по лар не ди мен зи је – “ин ди ви ду а-
ли зам на су прот ко лек ти ви зму”, “ма ску ли ни тет на су прот фе-
ми ни те ту”, “из бе га ва ње не из ве сно сти” (од сла бе до сна жне) 
и “дис тан ца мо ћи” (од ма ле до ве ли ке) – ко је се мо гу ме ри ти 
“у од но су на дру ге кул ту ре”. 12 По из вр ше ном ис тра жи ва њу 
у др жа ва ма у ко ји ма до ми ни ра “кон фу чи јан ска ди на ми ка”, 
Хоф ште де је 1984. го ди не до дао и пе ту ди мен зи ју ко ја из ра-
жа ва вре мен ску ори јен та ци ју, у ра спо ну од крат ко роч не до 
ду го роч не. 13

Хоф ште де је твр дио да је “от крио тај не це ло куп них 
на ци о нал них кул ту ра”, али му је за ме ра но да ње го ва пе то-
ди мен зи о нал на сли ка ни је до вољ но сло же на, 14 да је “чи сто 
ем пи ри ци стич ка” и да су ис тра жи ва ња на ко ји ма је за сно ван 
ње гов мо дел обо је на “спе ци фич ним ин те ре си ма” IBM-а, “та-
да до ми нант не [глобалне] кор по ра ци је са се ди штем у САД” 
ко ја га је ан га жо ва ла као кон сул тан та. 15 Ипак, на Хоф ште-
де о ву иде ју су се осла ња ли чак и они ис тра жи ва чи ко ји су 
ка сни је раз ви ли из ни јан си ра ни је (ма да мно го гло ма зни је) 
мо де ле, а њи хо ви су се за кључ ци углав ном сво ди ли на тврд-
њу да ни је “от крио све ди мен зи је на ци о нал них кул ту ра” и 
ни су до не ли мно го то га но вог. 16 Шта ви ше, са мо то ком де ве-
де се тих го ди на XX ве ка спро ве де на су че ти ри ве ли ка тран-

11 Ве ћи на ис пи та ни ка би ли су при пад ни ци сред ње кла се. Хоф ште де је узео у 
об зир по дат ке до би је не од за по сле них у оде ље њи ма про да је и сер ви су, јер су 
са мо те две слу жбе по сто ја ле у свим др жа ва ма. Ви де ти: Ge ert Hof ste de et al. , 
Cul tu res and Or ga ni za ti ons: Soft wa re of the Mind, оп. цит. , стр. 64.

12 Ge ert Hof ste de, Cul tu re’s Con se qu en ces: In ter na ti o nal Dif fe ren ces in WorkRe la
ted Va lu es, SA GE Pu bli ca ti ons, Lon don, 1980, стр. 11-12.

13 За ову ди мен зи ју не ма по да та ка за Ср би ју. Ви де ти: Ge ert Hof ste de and Mic-
hael Har ris Bond, “The Con fu ci us Con nec tion: From Cul tu ral Ro ots to Eco no mic 
Growth”, Or ga ni za ti o nal Dyna mics, Vol. 16, No. 4, 1988.

14 Bren dan McSwe e ney, “Hof ste de’s mo del of na ti o nal cul tu ral dif fe ren ces and the ir 
con se qu en ces: A tri umph of fa ith – a fa i lu re of analysis”, оп. цит, стр. 89.

15 Man so ur Ja vi dan et al. , “Con cep tu a li zing and me a su ring cul tu res and the ir con se-
qu en ces: a com pa ra ti ve re vi ew of GLO BE’s and Hof ste de’s ap pro ac hes”, Jo ur nal 
of In ter na ti o nal Bu si ness Stu di es, Vol. 37, No. 1, 2006, стр. 898.

16 Ибид. , стр. 910.
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сна ци о нал на ис тра жи ва ња за сно ва на на но вим те о риј ским 
мо де ли ма. 17 До би је ни ре зул та ти ни су до ве ли у пи та ње Хоф-
ште фе де о ве ре зул та те, већ су омо гу ћи ли да стек не мо не што 
ја сни ју сли ку “ре ла тив не ва жно сти” по је ди них кул ту рал-
них ка рак те ри сти ка и “бо ље су осве тли ли пра ву кул ту рал-
ну по тку на ци је”. 18 Је ди но је Мар тин Ге нон (Mar tin Gan non), 
осла ња ју ћи се на ра до ве Кли фор да Гер ца (Clif ford Ge ertz), пр-
вен стве но ана ли зу бор бе пе тло ва на остр ву Ба ли, 19 раз вио 
са свим нов при ступ и ис ко ри стио “кул ту рал не ме та фо ре” 
као на чин “ду бо ког раз у ме ва ња” кул ту ра по је ди них др жа ва 
од но сно ре ги о на. 20

И Ге но нов рад је имао ве ли ки ути цај, али он је до са да 
де фи ни сао са мо 29 ме та фо ра, а ме ђу њи ма не ма ме та фо ре 
за срп ску кул ту ру. На су прот ње му, Хоф ште де и ње го ви са-
рад ни ци су у сво ја ис тра жи ва ња укљу чи ли пр во СФР Ју го-
сла ви ју а ка сни је Ср би ју, Сло ве ни ју и Хр ват ску. 21 Те о риј ски 
оквир ко ји су раз ви ли и ком па ра тив ни по да ци ко је су до би ли 
омо гу ћа ва ју је дан крај ње праг ма ти чан, ем пи риј ски при ступ 
по ли тич ком обра сцу ко ји фо кус ста вља на по сле ди це а не на 
узро ке. Шта ви ше, Хоф ште де пот пу но иг но ри ше ре ли ги ју, 
исто ри ју, оби ча је, тра ди ци ју и дру ге фак то ре ко ји су обич но 
би ли у фо ку су по сма тра ња ве зе кул ту ре и по ли ти ке. По ред 

17 Нај ве ћи од њих био је “Про је кат GLO BE”, спро ве ден у 62 др жа ве ра ди ме ре-
ња де вет ди мен зи ја ко је су ауто ри на зва ли “кул ту рал ним ком пен тен ци ја ма”. 
Ис тра жи ва ња ко ја су оба вље на у пе ри о ду 1994. -1997. го ди не ни су ра ђе на у 
Ср би ји, а од др жа ва у ре ги о ну би ла је об у хва ће на са мо Сло ве ни ја. Ви де ти: 
Ro bert J. Ho u se et al. (eds), Cul tu re, Le a der ship, and Or ga ni za ti ons: The GLO BE 
Study of 62 So ci e ti es, SA GE Pu bli ca ti ons, Lon don, 2004.

18 Man so ur Ja vi dan et al. , “Con cep tu a li zing and me a su ring cul tu res and the ir con se-
qu en ces: a com pa ra ti ve re vi ew of GLO BE’s and Hof ste de’s ap pro ac hes”, оп. цит, 
стр. 911.

19 Clif ford Ge ertz, “De ep play: no tes on the Ba li ne se coc kfight”, Da e da lus, Vol. 101, 
No. 1, 1972. 

20 Mar tin J. Gan non and Ra ji nan di ni Pil lai, Un der sta ning Glo bal Cul tu res, SA GE 
Pu bli ca ti ons, Los An ge les, 2010, стр. xvii.

21 Ис тра жи ва чи ко ји су у пе ри о ду од 1990. до 2002. го ди не по но ви ли ори ги нал на 
Хоф ште де о ва ис тра жи ва ња, углав ном да би про ве ри ли да ли до ла зи до про-
ме на у вред но сти Хоф ште де о вих ин дек са, ни су увек по сма тра ли све че ти ри 
ди мен зи је, али су у ис тра жи ва ња укљу чи ли но ве зе мље и ре ги о не. У тре ћем 
из да њу књи ге, об ја вље ном 2010. го ди не и ци ти ра ном у овом ра ду, Хоф ште де 
је узео у об зир ре зул та те шест ис тра жи ва ња и об ја вио вред но сти за укуп но 76 
др жа ва и ре ги о на. Ви де ти: Ge ert Hof ste de et al. , Cul tu res and Or ga ni za ti ons: 
Soft wa re of the Mind, оп. цит. , стр. 35.
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то га, има ју ћи у ви ду да су ис тра жи ва ња вр ше на у ве ли ком 
бро ју зе ма ља, Хоф ште де о ви ре зул та ти омо гу ћа ва ју ши ру 
кон тек сту а ли за ци ју, укљу чу ју ћи раз ма тра ње ути ца ја кул ту-
ре на по ло жај Ср би је у гло бал ној нео ли бе рал ној кон сте ла ци-
ји ко ја бит но при ви ле гу је од ре ђе не кул ту рал не од ли ке. 

Ис тра жи ва ња срп ског по ли тич ког обра сца би ла су до 
са да те ма ве ли ком бро ју со ци о ло га, ан тро по ло га, исто ри ча-
ра, пси хо ло га и по ли ти ко ло га. Но ви ја ис тра жи ва ња че сто 
су би ла во ђе на по тре бом да се про ту ма чи ду бо ка кри за срп-
ског дру штва и тра ги чан рас пад со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. 
Ауто ри су узро ке на ла зи ли у ра спо ну од гу ше ња и “за пу шта-
ња сво је кул ту ре и тра ди ци је”22 до ду го трај ног за др жа ва ња 
не про ме ње ног кул тур ног мо де ла и “мејнстрим си сте ма вред-
но сти”. 23 Иако су се осла ња ли на раз ли чи те при сту пе и те о-
ри је, мно ги су срп ску (не са мо по ли тич ку) кул ту ру есен ци-
ја ли зо ва ли, не ка да из у зет но по зи тив но а не ка да крај ње не га-
тив но, не рет ко са еле мен ти ма кул тур-ра си зма. Али чак и ако 
узме мо у об зир по ве ћан ин те рес за кул ту ру и њен ути цај у 
Ср би ји то ком прет ход не две де це ни је, мо же се ре ћи да “кул-
тур на ди мен зи ја по ли ти ке још увек ни је до би ла оно ме сто и 
зна чај ко ји јој об јек тив но при па да ју”. 24

Иако ни је без соп стве них иде о ло шких и за пад но цен-
трич них при стра сно сти и ме то до ло шких мањ ка во сти, 25 при-
ме на Хоф ште де о вог функ ци о на ли стич ког мо де ла, за сно ва-
ног на кул ту рал ном ре ла ти ви зму и су бјек ти ви стич ком схва-
та њу кул ту ре као “не све сне ин фра струк ту ре”, 26 омо гу ћа ва 
вред но сно ре ла тив но не у тра лан27 по глед на чи ни о це кул ту ре 

22 Ми лан Ма тић, О срп ском по ли тич ком обра сцу, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 
2000, стр. 10.

23 Ду брав ка Сто ја но вић, Уље на во ди, Чи го ја, Бе о град, 2010, стр. 83.
24 Ми лан Ма тић, Мит и по ли ти ка: Рас пра ва о осно ва ма по ли тич ке кул ту ре, 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005, стр. 5.
25 Хоф ште де ов фо кус на др жа ву као кул ту рал ну за јед ни цу че сто је кри ти ко ван 

јер за не ма ру је кул ту рал ну хе те ро ге ност и ар би тар ност мно гих др жав них гра-
ни ца. Иако мо же мо го во ри ти о “не ко ли ко ве ко ва по сто ја ња кул ту рал но хо-
мо ге ни зу ју ће на ци о нал не др жа ве”, те кри ти ке тре ба има ти у ви ду ка да раз-
ми шља мо о сми слу и до ме ти ма Хоф ште де о вих за кљу ча ка. Ви де ти: Bhik hu 
Pa rekh, Ret hin king Mul ti cul tu ra lism: Cul tu ral Di ver sity and Po li ti cal The ory, оп. 
цит. , стр. 8.

26 Bren dan McSwe e ney, “Hof ste de’s mo del of na ti o nal cul tu ral dif fe ren ces and the ir 
con se qu en ces: A tri umph of fa ith – a fa i lu re of analysis”, оп. цит, стр. 89.

27 На при мер, упр кос тврд њи да се ра ди о не у трал ним, објек тив ним и мер љи-
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ко ји су ре ле вант ни за бо ље раз у ме ва ње по ли тич ког жи во та 
у Ср би ји. 28 У на став ку ра да од во је но ће би ти пре зен то ва ни и 
ана ли зи ра ни Хоф ште де о ви ре зул та ти29 за че ти ри ди мен зи је 
срп ске кул ту ре. Циљ ми је да ис так нем ду бо ке кул ту рал не 
ко ре не раз ли чи тих фе но ме на и по на ша ња ка рак те ри стич них 
за по ли тич ки жи вот у Ср би ји и та ко по ку шам да до при не сем 
бо љем раз у ме ва њу ди на ми ке трај но сти и про ме на срп ског 
по ли тич ког об ра сца. Због огра ни че ног про сто ра и чи ње ни це 
да се ра ди о мо де лу ко ји до са да ни је при ме њи ван у по ли ти-
ко ло шким ис тра жи ва њи ма у Ср би ји, не ћу би ти у при ли ци да 
се де таљ ни је освр нем на ре зул та те до би је не у дру гим дру-
штви ма ни да по сма трам спе ци фич не по ја ве и об ра сце по-
на ша ња на срп ској по ли тич кој сце ни ко ји илу стру ју ка ко се 
ма ни фе сту је ути цај по је ди них ди мен зи ја, ни ти да де таљ ни је 
ана ли зи рам по сле ди це спе ци фич них ко ре ла ци ја из ме ђу две 
ди мен зи је, че му је Хоф ште де по све тио ве ли ку па жњу. У за-
кључ ку ћу раз мо три ти ка ко по сма тра не кул ту рал не од ли ке 
мо гу ути ца ти на еко ном ски раз вој и ди на ми ку по ли тич ких и 
дру штве них про ме на у Ср би ји. 

Из бе га ва ње не из ве сно сти

Хоф ште де је ди мен зи ју из бе га ва ња не из ве сно сти (ИН) 
де фи ни сао као “ме ру у ко јој се при пад ни ци јед не кул ту ре 
осе ћа ју угро же ни ма у ам би ва лент ним или не по зна тим си ту-
а ци ја ма”, што је, ка ко ис ти че, “по ве за но са кон тро лом агре-
си је и из ра жа ва њем емо ци ја”. 30 Не из ве сност је су бјек тив но 
осе ћа ње с ко јим се сви су о ча ва мо, али на чин на ко ји се по-
је дин ци но се с њим у зна чај ној ме ри “при па да кул ту рал ном 

вим ка те го ри ја ма, “ин ди ви ду а ли зам пред ста вља за ми шље не по зи тив не ка рак-
те ри сти ке” и “ве зу је се тач но за ге о граф ску ло ка ци ју по ве за ну са за пад ним 
цен тром”, док се “ети ке том ко лек ти ви зма не за пад ни на ро ди од ре ђу ју као вар-
ва ри”. Ви де ти: Adrian Hol li day, In ter cul tu ral Com mu ni ca tion and Ide o logy, оп. 
цит, стр. 9.

28 Не тре ба гу би ти из ви да да вред но сти ин дек са “ме ре раз ли ке из ме ђу кул ту ра 
по је ди них зе ма ља, а не са ме те кул ту ре у ап со лут ном сми слу”. Ви де ти: Ge ert 
Hof ste de et al. , Cul tu res and Or ga ni za ti ons: Soft wa re of the Mind, оп. цит, стр. 
62.

29 Ра ди се ис кљу чи во о ре ла тив ним вред но сти ма за сва ку од ди мен зи ја, из ра же-
ним у од но су на дру ге кул ту ре ко је су би ле ис тра жи ва не на узор ку од пр вих 40 
др жа ва, у вред но сти од 1 до 100. Због то га вред ност ин дек са мо же би ти ве ћа 
од 100 за зе мље ко је су на кнад но по сма тра не.

30 Ибид. , стр. 191.
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на сле ђу дру штва” и “пре но си се и оја ча ва кроз основ не ин-
сти ту ци је као што су по ро ди ца, шко ла и др жа ва”. 31 У дру-
штви ма са ви со ким ИН де ца ће већ од ма лих но гу би ти пре-
за шти ће на. “Ве ро ват но ће учи ти да је свет опа сно ме сто и 
би ти за шти ће ни ја од су сре та са не по зна тим си ту а ци ја ма” – 
до ми ни ра схва та ње “оно што је дру га чи је је сте опа сно” уме-
сто “оно што је раз ли чи то је сте за ни мљи во”. 32

Од нос пре ма ИН мо же се све сти на пи та ње: “да ли тре-
ба да кон тро ли ше мо бу дућ ност или јед но став но пу сти мо да 
се де си?”33 Ви со ко ИН је, по ред Ср би је, за бе ле же но у ме ди-
те ран ским зе мља ма и Ла тин ској Аме ри ци, углав ном у ка то-
лич ким др жа ва ма, 34 али и у Ја па ну и Ју жној Ко ре ји. Нај ве ће 
ИН је у Грч кој, за тим Пор ту га лу, док је скор за ову ди мен зи ју 
у Ср би ји из у зет но ви сок – чак 92. Хоф ште де ис ти че да је ИН 
ди мен зи ја по ко јој се обич но раз ли ку ју зе мље ко је су слич не 
по свим дру гим ва жним ка рак те ри сти ка ма, на при мер Не-
мач ка (са ре ла тив но ви со ким ИН, 65) и Бри та ни ја (са мно го 
ни жим ско ром, 35) и да по пи та њу ове ди мен зи је не ма зна-
чај ни је гло бал не кон вер ген ци је, ка ква је, на при мер, то ком 
прет ход них не ко ли ко де це ни ја за бе ле же на по пи та њу ин ди-
ви ду а ли зма или ста вља њу фо ку са на оства ре ње за цр та ног 
ци ља по це ну сма ње ња ква ли те та жи во та, што је Хоф ште де 
на звао “ма ску ли ни тет”. 

Има ју ћи у ви ду из у зет но ви сок скор ко ји је за бе ле жен у 
Ср би ји, у на став ку ћу су ми ра ти на ла зе и за кључ ке Хоф ште-
деа, оста ју ћи при то ме фо ку си ран на оне аспек те ко ји су по-
себ но зна чај ни или одр жа ва ју пре по зна тљи ве еле мен те срп-
ског по ли тич ког об ра сца. Шта ви ше, нај ве ћу па жњу по све ти-
ћу баш овој ди мен зи ји не са мо за то што сма трам да је зна-
чај на за раз у ме ва ње по ли ти ке у Ср би ји, већ и за то што нам 
Хоф ште де ов при ступ омо гу ћа ва да пре по зна мо ве зу из ме ђу 
раз ли чи тих, при вид но не за ви сних, аспе ка та и об ли ка по на-

31 Ибид. , стр. 190.
32 Ибид. , стр. 201.
33 Da vid R. Bor ker, “Ac co un ting, Cul tu re And Emer ging Eco no mi es: IFRS In Cen tral 

And Eastern Euro pe”, In ter na ti o nal Bu si ness & Eco no mics Re se arch Jo ur nal, Vol. 
11, No. 9, 2012, стр. 1005.

34 “У про те стант ским на ци ја ма кул ту ра је опре ми ла љу де ма њом по тре бом за 
из ве сно шћу. Они ко ји ма је по треб на на ћи ће је у сек та ма или фун да мен та ли-
стич ким гру па ма. “ Ви де ти: Ge ert Hof ste de et al. , Cul tu res and Or ga ni za ti ons: 
Soft wa re of the Mind, оп. цит. , стр. 229.
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ша ња у ов да шњем по ли тич ком и јав ном жи во ту. Ре зул та те и 
уви де Хоф ште деа и ње го вих са рад ни ка ћу су ми ра ти и из ло-
жи ти уз огра ду ко ју они стал но ис ти чу у сво јим ра до ви ма, а 
то је да је реч о по ступ ци ма и “ре ак ци ја ма ко је су ве ро ват не” 
у кул ту ра ма са ви со ким ИН ка ква је срп ска. 35

Љу ди у дру штви ма са ви со ким ИН че сто су оп сед ну ти 
од ба ци ва њем или сма њи ва њем ам би ва лен ци је у “од но си ма, 
ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма та ко да до га ђа ји мо гу би ти 
јед но став но и јед но знач но ин тер пре ти ра ни и пред ви ди ви”. 
36 Шта ви ше, огром на по тре ба да се сма њи или ели ми ни ше 
ам би ва лен ци ја љу де у овим кул ту ра ма че сто те ра на ри зич на 
по на ша ња – про во ци ра ње су ко ба је “ма ње зло” од су здр жа-
ва ња и че ка ња, што иза зи ва анк си о зност с ко јом се при пад-
ни ци кул ту ра као што је срп ска, али и кул ту ре су сед них др-
жа ва, ја ко те шко но се. При хва тљи ви су ве ли ки по зна ти ри зи-
ци, као што је ри зик од пре бр зе во жње, али не и мно го ма њи 
али не по зна ти ри зи ци, ка кав је про ме на по сла. 

Ам би ва лен ци ја и не из ве сност код свих љу ди иза зи ва ју 
анк си о зност. Иако га обич но ту ма чи мо као лич но осе ћа ње, 
Хоф ште де ис ти че да ста бил ност сто пе са мо у би ста ва у раз-
ли чи тим др жа ва ма у ду гом вре мен ском пе ри о ду по твр ђу је 
да осе ћај анк си о зно сти има кул ту рал не ко ре не – на про сто, 
“не ке су кул ту ре анк си о зни је од дру гих” и гра ђа ни се у њи-
ма те же но се са не из ве сно шћу. 37 У дру штви ма са ви со ким 
ИН љу ди има ју сна жну по тре бу за пред ви дљи во шћу, не во ле 
дво сми сле но сти и ино ва ци је и во ле да по сто је ја сна пра ви ла. 
Ам би ва лент не и не по зна те си ту а ци је до жи вља ва ју као прет-
њу и не во ле да ме ња ју пре би ва ли ште и рад но ме сто јер то 
зна чи “ко рак у не по зна то” ко ји по ве ћа ва анк си о зност. 

 Че сто раз ми шља њу у ап со лут ним ка те го ри ја ма и 
скло ни су да по вла че пре ви ше оштру ли ни ју из ме ђу до брог 
и ло шег, до зво ље ног и за бра ње ног. Оп сед ну ти су “исти на-
ма са ве ли ким И”, а иде је ко је се раз ли ку ју од те исти не по 
пра ви лу би ва ју схва ће не као опа сне и, прак тич но, за га ђу-
ју ће – “по сто ји ма ло про сто ра за сум њу и ре ла ти ви зам”. 38 

35 Ибид, стр. 5.
36 Ибид, стр. 198. 
37 Ибид, стр. 195.
38 Ибид, стр. 191.
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Пра ви ла и кла си фи ка ци је су ри гид ни је и ма ње су отво ре ни 
пре ма не по зна тим си ту а ци ја ма и иде ја ма. Пре фе ри ра ју ја сно 
струк ту ри са не ак тив но сти, ја сне ци ље ве и де таљ на упут-
ства. Пот чи ње ни оче ку ју да ће би ти на гра ђе ни за тач ност, а 
не за ори ги нал ност. Не сла га ње ће обич но би ти схва ће но ка 
не при ја тељ ство. 

За раз ли ку од кул ту ра у ко ји ма љу ди не из ве сност и ри-
зик обич но до че ку ју као иза зов, у овим је дру штви ма мно го 
ви ше за ко на и пра ви ла оче ку је се да све бу де ја сно де фи ни са-
но и струк ту ри са но, да се што ма ње то га пре пу шта слу ча ју. 
То је, ка ко ис ти чу Хоф ште де и ње го ви са рад ни ци, сна жна 
емо ци о нал на по тре ба ко ја до во ди до по сто ја ња број них не-
спро во ди вих и бе сми сле них пра ви ла, као и по сто ја ња не-
функ ци о нал них ин сти ту ци ја ко је ка рак те ри шу стро га пра-
ви ла и ла ба ва прак са. На су прот то ме, у кул ту ра ма са ма лим 
ИН љу ди ве ру ју да тре ба да по сто ји што ма ње пра ви ла и да 
тре ба да их бу де са мо та мо где су ап со лут но нео п ход на. То је, 
на при мер, глав на раз ли ка из ме ђу Не ма ца и Бри та на ца, ко ји, 
на при мер, чак не ма ју ни пи са ни устав. У зе мља ма са ви со-
ким ИН, за ко на је обич но не са мо мно го ви ше, већ су они, по 
пра ви лу, де таљ ни је раз ра ђе ни. 39

Ор га ни за ци је у кул ту ра ма са ви со ким ИН има ју ви ше 
уско спе ци ја ли зо ва них струч ња ка и ма ње се ве ру је у оп шта 
зна ња и здрав ра зум – љу ди се опи ру но ви на ма и спо ри ји су у 
уво ђе њу ино ва ци ја. Ли де ри ће се обич но ба ви ти “не по треб-
ним”, сва ко днев ним по сло ви ма, док ће у кул ту ра ма са ни-
ским ИН они би ти фо ку си ра ни на ва жна, стра те шка пи та ња. 
Шта ви ше, ка ко на во ди Хоф ште де, због пре те ра не скло но сти 
ка цен тра ли за ци ји и до но ше њу ве ли ког бро ја од лу ка на са-
мом вр ху у ова квим кул ту ра ма рет ко на ста ју мун ти на ци о-
нал не кор по ра ци је. Ипак, гра ђа ни зе ма ља са ви со ким ИН во-
ле да ра де у ве ли ким ком па ни ја ма, а др жа ва се по сма тра као 
нај ве ћи и нај ма ње ри зи чан, што зна чи и нај бо љи, по сло да вац. 
Си гур не ин ве сти ци је – зла то, дра го ка ме ње и оро че на штед-
ња, мно го су по пу лар ни је не го ри зич на ула га ња у ак ци је. 

Гра ђа ни су, за раз ли ку од оних у зе мља ма са ни ским 
ИН, у оба ве зи да увек но се лич не кар те. Има ју не га ти ван од-

39 По сто ја ње “за ко на ис пу ња ва по тре бу за си гур но шћу чак и он да ка да се не 
спро во де – вр ло слич но вер ским за по ве сти ма”. Ви де ти: Ибид. стр. 216.
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нос пре ма мла ди ма – они су сум њи ви јер су скло ни да кр ше 
пра ви ла и ства ра ју но ва и ти ме “про из во де” не из ве сност. Пе-
си ми стич ни ји су по пи та њу мо гућ но сти соп стве ног ути ца ја 
на до но ше ње од лу ка и уче ство ва ње у по ли ти ци и “ма ње су 
спрем ни да про те сту ју про тив од лу ка вла сти, а ако про те-
сту ју, то ће чи ни ти на ре ла тив но кон вен ци о нал не на чи не, 
као што су пе ти ци је и де мон стра ци је”. 40 Кон зер ва тив ни ји су, 
чак и ка да се ра ди о пар ти ја ма ко је се бе опи су ју као ре фор-
ми стич ке или ли бе рал не, и ре дов но ис ти чу сна жну по тре бу 
за ре дом. С јед не стра не, скло ни су екс тре ми стич ким иде о-
ло ги ја ма - Хоф ште де ис ти че да у све три си ле осо ви не, Не-
мач кој, Ја па ну и Ита ли ји, по сто ји ком би на ци ја ви со ког ИН и 
“ма ску ли ни те та”, ко ји из ра жа ва ком пе ти тив ност и фо кус на 
оства ри ва ње ци ља, че сто без об зи ра на це ну.41 С дру ге стра-
не, вла де др жа ва са ви со ким ИН се обич но ла ко од лу чу ју на 
“за бра ну по ли тич ких гру па чи је иде је сма тра ју опа сним”,42 
што не тре ба ту ма чи ти са мо као по сле ди цу чи ње ни це да су 
њи хо ви гра ђа ни мно го скло ни ји ксе но фо би ји, ра си зму, ет-
нич ким пред ра су да ма и ан ти се ми ти зму. Хоф ште де ре дов но 
под се ћа да су и гра ђа ни и њи хо ви ли де ри “де ца исте кул ту ре” 
и да де ле мно ге нор ме, схва та ња и ло ги ку. Вр ше ње вла сти у 
јед ној зе мљи “има тен ден ци ју да бу де уко ре ње но у ве ро ва њу 
ве ли ког сег мен та по пу ла ци је о то ме ко ји су ис прав ни на чи ни 
по на ша ња вла сти”.43

Хоф ште де на во ди и да је марк си зам – као и дру ге “не-
то ле рант не по ли тич ке иде о ло ги је” ко је има ју по тен ци јал да 
по ста ну “се ку лар не нео ре ли ги је” – био по себ но при вла чан 
гра ђа ни ма зе ма ља са ви со ким ИН, пр вен стве но због ин си-
сти ра ња на “исти ни са ве ли ким И”.44 По ред то га, Хоф ште де 
ис ти че да су че ста кр ше ња људ ских пра ва “у не ким зе мља ма 
уко ре ње на у ви со ком ИН” јер по што ва ње људ ска пра ва че сто 
“под ра зу ме ва то ле рант ност пре ма дру га чи јим по ли тич ким 

40 Ибид, стр. 219. 
41 Хоф ште де, ме ђу тим, ис ти че и “па ра докс да су те исте вред но сти у по сле рат-

ном пе ри о ду до при не ле успе шном еко ном ском опо рав ку тих зе ма ља. Сла бо-
сти кул ту ре у дру га чи јим окол но сти ма мо гу по ста ти ње на сна га”. Ви де ти: 
Ибид. , стр. 225.

42 Ибид. , стр. 221.
43 Ибид. , стр. 76.
44 Ибид, стр. 229.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 3/2013, год. X vol. 18 стр. 219245

231

иде ја ма”.45 Ко нач но, он на во ди да ви со ко ИН ути че и на “спо-
соб ност љу ди ко ји има ју раз ли чи та убе ђе ња да бу ду лич ни 
при ја те љи”46 – то је и је дан од глав них раз ло га за што је на 
Бал ка ну,47 ка ко ре че Есад Ћи мић, по ли ти ка оста ла суд би на.48

Дис тан ца мо ћи

Хоф ште де ов ин декс дис тан це мо ћи (ИДМ) из ра жа ва 
од нос пре ма не јед на ко сти у дру штву и де фи ни ше га као “ме-
ру у ко јој ма ње моћ ни при пад ни ци ин сти ту ци ја или ор га ни-
за ци ја уну тар јед не зе мље оче ку ју и при хва та ју да је моћ не-
јед на ко рас по ре ђе на”.49 И овај ин декс је у Ср би ји вр ло ви сок 
– чак 86, слич но као, на при мер, у Ру му ни ји и Ру си ји, док је у 
Хр ват ској и Сло ве ни ји при мет но ни жи (73 од но сно 71). Нај-
ви ша вред ност ИДМ за бе ле же на је у Ма ле зи ји, на Фи ли пи-
ни ма и у др жа ва ма Цен трал не Аме ри ке, а нај ни жа у Аустри-
ји, Из ра е лу и скан ди нав ским зе мља ма. Иако ин декс из ра жа-
ва од нос “ма ње моћ них” пре ма вла сти, Хоф ште де под се ћа да 
“ауто ри тет оп ста је са мо ка да је удру жен са по слу шно шћу”. 50

У зе мља ма са ви со ким ИДМ као што је Ср би ја под ре-
ђе ни ни су скло ни да ис ка зу ју сво је не сла га ње са над ре ђе ним, 
већ пре фе ри ра ју па тер на ли стич ке и ауто ри тар не ли де ре пре-
ма ко ји ма из ра жа ва ју би ло сна жну за ви сност или је “пот пу но 
од би ја ју, што је у пси хо ло ги ји по зна то као кон тра за ви сност 
– тач ни је, за ви сност али са не га тив ним пред зна ком”, што по-
го ду је по ла ри за ци ји дру штва. 51 За раз ли ку од, на при мер, 
скло но сти ка ко лек ти ви стич ким об ра сци ма по на ша ња, Хоф-
ште де ис ти че да уну тар јед ног дру штва од нос пре ма мо ћи 
не за ви си мно го од кла сног по ло жа ја или ни воа об ра зо ва ња. 
Он би ва ус по ста вљен у по ро ди ци, а за тим осна жен у шко ли. 
“У сре ди шту про це са об ра зо ва ња је на став ник; на став ни ци 

45 Ибид.
46 Ибид, стр. 230.
47 У свим др жа ва ма ре ги о на за ко је по сто је по да ци, укљу чу ју ћи Сло ве ни ју, Бу-

гар ску и Грч ку, ин декс ИН је вр ло ви сок, 80 или ве ћи. Нај ни жи је у Хр ват ској.
48 Есад Чи мић, По ли ти ка као суд би на: при лог фе но ме но ло ги ји по ли тич ког 

стра дал ни штва, НИ РО Мла дост, Бе о град, 1982. 
49 Ge ert Hof ste de et al. , Cul tu res and Or ga ni za ti ons: Soft wa re of the Mind, оп. цит, 

стр. 61
50 Ибид, стр. 61-62.
51 Ибид, стр. 61.
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од ре ђу ју ин те лек ту ал ну пу та њу ко ју тре ба сле ди ти. Уче ни ци 
мо гу да го во ре са мо ка да су про зва ни; на став ни ци ма јав но не 
про тив ре че ни ти их кри ти ку ју... У та квој си ту а ци ји ква ли тет 
на у че ног је ви со ко за ви сан од ква ли те та на став ни ка”. 52

Хоф ште де на во ди да је у др жа ва ма са ви со ким ИДМ 
власт обич но цен тра ли зо ва на и да се на ла зи “у што је мо гу ће 
ма ње ру ку”. “Над ре ђе ни и под ре ђе ни јед ни дру ге сма тра ју 
ег зи стен ци јал но не јед на ки ма” – под ра зу ме ва се да они ко ји 
има ју ви ше мо ћи има ју пра во на број не при ви ле ги је, а “ви-
дљи ви ста ту сни сим бо ли до при но се њи хо вом ауто ри те ту”. 
У овим кул ту ра ма је сна жно из ра же на тен ден ци ја ка “ста ту-
сној кон зи стент но сти” у од но су на моћ и бо гат ство. “Ста тус 
моћ ни ка је оја чан сим бо лич ким по на ша њем ко је чи ни да из-
гле да ју нај моћ ни је... Скан да ли у ко је су укљу че ни љу ди на 
вр ху су оче ки ва ни, као и чи ње ни ца да ће ти скан да ли би ти 
за та шка ни”. 53

У очи ма под ре ђе них, иде а лан “га зда” од но сно во ђа, 
онај “ко ји чи ни да се осе ћа ју нај при јат ни је и ко га нај ви ше 
по шту ју”, је сте “бе не во лент ни ауто кра та од но сно ‘до бар 
отац’”. 54 Од нос из ме ђу под ре ђе них и над ре ђе них је на би-
јен емо ци ја ма. “Над ре ђе ни се или обо жа ва ју или пре зи ру са 
под јед на ким ин тен зи те том”, што је, ка ко на во ди Хоф ште де, 
при мет но већ у Фран цу ској, где ИДМ ни је пре ви сок (68), али 
не и у САД или Хо лан ди ји, где је 40 од но сно 38. 55 Хоф ште де 
твр ди да је у дру штви ма ко је ка рак те ри ше ви сок ИДМ “власт 
схва ће на као основ на дру штве на чи ње ни ца ко ја прет хо ди из-
бо ру из ме ђу до бра и зла. Ње на ле ги тим ност ни је ре ле вант на. 
Моћ има над моћ над пра вом... По сто ји пре ћут ни кон сен зус 
да на овом све ту тре ба да по сто је ред и не јед на кост у ко ји ма 
сва ко има сво је ме сто. Та кав по ре дак... да је осе ћај си гур но сти 
и они ма на вла сти и они ма ко ји пот чи ње ни”. 56

У дру штви ма са ви со ким ИДМ обич но ће, “ако не што 
не иде, кри ви ца би ти сва ље на на љу де ко ји су ни же у хи је-
рар хи ји. Ако ства ри по ста ну ја ко ло ше, је ди ни на чин да си-
стем бу де про ме њен је сте сме на оних ко ји су на вла сти ре во-

52 Ибид, стр. 69. 
53 Ибид, стр. 77.
54 Ибид, стр. 73.
55 Ибид.
56 Ибид, стр. 77.
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лу ци јом. Ве ћи на та квих ре во лу ци ја за вр ши не у спе хом, чак и 
ка да су успе шне, јер но ви моћ ни ци, по сле из ве сног вре ме на, 
по но ве по на ша ње сво јих прет ход ни ка, ко је је по др жа но до-
ми нант ним ста во ви ма о не јед на ко сти”. 57 Хоф ште де на во ди 
да у зе мља ма са ви со ким ИДМ по ли тич ка су ко бља ва ња ла ко 
по ста ју на сил на, као и да их ка рак те ри ше сна жна по ла ри за-
ци ја по ли тич ке сце не и сла бост пар ти ја цен тра, по ре ски си-
стем ко ји фа во ри зу је бо га те и ве за ност син ди ка та за власт. 
Шта ви ше он твр ди да је јед на од “тра ге ди ја мо дер ног све та” 
у то ме што су иде је Кар ла Марк са, “у ко ји ма је пре по зна-
тљив мен тал ни софт вер дру штва са ма лом дис тан цом мо ћи”, 
успе шно из во же не углав ном у зе мље са бит ном дру га чи јим 
“вред но сним кон тек стом”, ко је ка рак те ри ше ви сок ИДМ и 
у ко ји ма “не по сто ји пред ста ва да моћ тре ба да се по ви ну је 
пра ву”. 58

 Ма ску ли ни тет на су прот фе ми ни те ту

 На зив ове про све тљу ју ће али и нај кон тро верз ни је ди-
мен зи је, ко ја го во ри о ва жном емо тив ном аспек ту по на ша-
ња при пад ни ка јед не кул ту ре и о то ме ко ји жи вот ни ци ље ви 
обич но до би ја ју при о ри тет, че сто је кри ти ко ван пр вен стве-
но за то што је не до вољ но ра зу мљив и што им пли ци ра јед-
ну спор ну и по ли тич ки не ко рект ну род ну сте ре о ти пи за ци ју. 
Хоф ште де ка же да се за ње га опре де лио из два раз ло га. Пр-
ви ис хо ди из то га што, ка ко сма тра, по пи та њу род них уло-
га, “упр кос ра зно ли ко сти, по сто ји за јед нич ка цр та у ве ћи ни 
дру шта ва, као тра ди ци о нал них та ко и мо дер них”, ко ја је не-
у по ре ди во ви ше ве за на за со ци ја ли за ци ју не го што је би о ло-
шка – му шкар ци су ви ше фо ку си ра ни на по стиг ну ћа, упор ни 
и ком пе ти тив ни, а же не су ви ше ве за не за одр жа ва ње од но са 
и ква ли тет жи во та. 59 У том сми слу, он ис ти че да се ова ана-
ло ги ја мо же при ме ни ти и на раз ли чит од нос ко ји пре ма овим 
вред но сти ма има ју раз ли чи та дру штва. По што су те, ка ко их 
је де фи ни сао, до ми нант не вред но сти, при о ри те ти и ци ље ви 
мно го ви ше за јед нич ки же на ма у раз ли чи тим дру штви ма 
не го му шкар ци ма, Хоф ште де се од лу чио да ову ди мен зи ју 

57 Ибид.
58 Ибид, стр. 81.
59 Ибид, стр. 137-138.
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скра ће но на зо ве ма ску ли ни тет (МАС).60 Као дру го, ово је је-
ди на ди мен зи ја по ко јој су у од го во ри ма на ре ле вант на пи та-
ња за бе ле же не “кон зи стент не раз ли ке” из ме ђу од го во ра ко је 
су да ва ли му шкар ци и же не у по је ди ним др жа ва ма. 61

 Ви ше вред но сти ин дек са МАС ја вља ју се у зе мља ма 
у ко ји ма су љу ди пр вен стве но мо ти ви са ни же љом да бу ду 
по бед ни ци и нај бо љи, од но сно у ко ји ма кључ ну уло гу има ју 
“му шке осо би не”, као што је же ља за так ми че њем, по стиг ну-
ћи ма и ма те ри јал ним успе хом, док су ни же вред но сти ин дек-
са ре ги стро ва не у дру штва у ко ји ма су до ми нант не вред но сти 
бри га за дру ге и ква ли тет жи во та. У дру штви ма са ни ским 
ин дек сом МАС обич но се мно го не це не љу ди ко ји во ле да се 
ис ти чу, што не рет ко во ди син дро му ко ји се мо же пре по зна-
ти у број ним др жа ва ма, укљу чу ју ћи бал кан ске, ко ји су мо же 
опи са ти из ре ком: “ек сер ко ји ви ри би ће уку цан”. МАС ин-
декс у Ср би ји из но си 43, по че му Ср би ја спа да у сâм врх до ње 
тре ћи не зе ма ља. Овај ин декс је нај ни жи у скан ди нав ским зе-
мља ма, ма да су ни ске вред но сти за бе ле же не у Фран цу ској и 
Ира ну, као и у не ким ис точ но е вроп ским и ју жно а ме рич ким 
зе мља ма и ве ћи ни др жа ва ју го и сточ не Ази је. С дру ге стра-
не, нај ви ше вред но сти ин дек са МАС за бе ле же не су у Ја па ну, 
Швај цар ској, Сло вач кој, Ма ђар ској и Аустри ји, али у са мом 
вр ху су и Мек си ко, Ве не цу е ла и Ја мај ка. У гор њој тре ћи ни 
се на ла зе и Ве ли ка Бри та ни ја, САД и Аустра ли ја. Оно што је 
по себ но за ни мљи во, ово је је ди на ди мен зи ја ко ја уоп ште ни је 
ве за на за на ци о нал но бо гат ство – бо га те зе мље су углав ном 
оне у ко ји ма је ИДМ ни жи, сла би је из ра жен ИН и ко је су ви-
ше ин ди ви ду а ли стич ке.62

На ни воу др жа ве, ова ди мен зи ја ути че на од ре ђи ва ње 
при о ри те та у не ким ва жним обла сти ма, по себ но ка да се ра ди 

60 Оно што до дат но збу њу је у ве зи са на зи вом ове ди мен зи је је то што су вред-
но сти ин дек са че сто кон тра ин ту и тив не – дру штва у ко ји ма је Хоф ште де ов 
ин декс МАС ни жи мо гу би ти мно го ви ше “му шка” (или “ма чо”) од оних у 
ко ји ма је ви ши. На и ме, ма ску ли ни тет, у сми слу у ко ме га упо тер бља ва Хоф-
ште де, не ма ве зе са пер цеп ци ја ма род них уло га у раз ли чи тим дру штви ма из-
ра же ним, на при мер, у пре о вла ђу ју ћим схва та њи ма му шко сти или по на ша ња 
ко је се ве зу је за “пра ве му шкар це”. Та ко је у САД, зе мљи ком пе ти тив них и 
ам би ци о зних љу ди, ин декс МАС мно го ви ши не го у “ма чо” арап ском све ту 
и мно гим др жа ва ма Ла тин ске Аме ри ке где је фо кус на уза јам ним од но си ма и 
хар мо ни ји, што су по Хоф ште деу вред но сти ко је су пр вен стве но “жен ске”. 

61 Ибид, стр. 139.
62 Ибид, стр. 144. 
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о схва та њу “со ли дар но сти ја чих са сла би јим” при пад ни ци-
ма дру штва, што је ви дљи во, на при мер, у по ре ском си сте му 
или од но су пре ма ими гран ти ма, за шти ти жи вот не сре ди не, 
али и у спољ ној по ли ти ци и спрем но сти да се по мог не си-
ро ма шним др жа ва ма.63 Што је ви ши ин декс МАС то су дру-
штва ма ње со ли дар на и ма њи је фо кус на со ци јал ну по ли ти-
ку а до бро бит гра ђа на у њи ма је ве за на за “лич на по стиг ну-
ћа” и бри гу по је ди на ца о са ми ма се би. За то ће у дру штви ма 
са упо ре ди вим на ци о нал ним до хот ком ви ше си ро ма шних и 
ма ње “функ ци о нал но пи сме них” љу ди би ти у зе мља ма са ви-
шим ин дек сом МАС. 64 С дру ге стра не, зе мље са ни жим ин-
дек сом МАС обич но има ју ви ше по ре ске сто пе за бо га те и 
не ки об лик др жа ве бла го ста ња. У зе мља ма са ви шим МАС 
гра ђа ни су скло ни ји да из во ре си ро ма штва ве жу за ле њост, а 
у они ма са ни жим МАС за “ло шу сре ћу”.65

Зе мље са ни жим ин дек сом МАС су “по пу стљи ви је”, 
обич но има ју ма ње стро гу ка зне ну по ли ти ку и по ка зу ју ве ћу 
то ле ран ци ју пре ма “ди ску та бил ним по ступ ци ма” као што су 
раз вод, са мо у би ство, про сти ту ци ја, ко ри шће ње ла ких дро-
га и слич но, што Хоф ште де сли ко ви то об ја шња ва ис ка зом: 
“мај ка је ма ње стро га од оца”. 66 У зе мља ма са ви шим ин-
дек сом МАС ими гран ти ће би ти из ло же ни при ти ску да се 
аси ми лу ју и “од у ста ну од сво је кул ту ре”, док ће у зе мља ма 
са ни жим МАС од њих обич но би ти оче ки ва но са мо да се 
по ла ко ин те гри шу у но во дру штво. 67 Зе мље са ви со ким ин-
дек сом МАС скло ни је су по ку ша ју да ме ђу на род не спо ро ве 
ре ше сна жном де мон стра ци јом мо ћи или ко ри шће њем вој не 
си ле, док ће у уну тра шњој по ли ти ци у њи ма до ми ни ра ти не-
фор мал ни стил и “по ли тич ки дис курс ко ји су из ра зи то кон-
фрон ти ра ју ћи” – “бла ће ње про тив ни ка” је че сто, а ко а ли ци је 
из ме ђу раз ли чи тих пар ти ја се ства ра ју мно го те же не го у зе-
мља ма у ко ји ма је ин декс МАС ни зак. 68 Ко нач но, Хоф ште де 
ка же да нам пол “сим бо лич ких осо ба” обич но от кри ва по-
ло жај јед не др жа ве на ска ли со ци јал ног “ма ску ли ни те та” и 

63 Ибид, стр. 170. 
64 Ибид, стр. 171.
65 Ибид, стр. 172.
66 Ибид, стр. 171. 
67 Ибид, стр. 172.
68 Ибид, стр. 175.
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“фе ми ни те та” – та ко, на су прот аме рич ком “уј ка Се му”, има-
мо фран цу ску Ма ри ја ну. 69

 Ин ди ви ду а ли зам на су прот ко лек ти ви зму

 Ин ди ви ду а ли зам и ко лек ти ви зам, као и њи хо ви раз-
ли чи ти ти по ви и ва ри ја ци је, нај ви ше су ис тра же не ка рак-
те ри сти ке на ци о нал них кул ту ра и њи ма је у ту ма че њи ма 
по ли тич ког об ра сца по све ћи ва на ве ли ка па жња. За то се на 
ову из у зет но ва жну ди мен зи ју не ћу де таљ ни је освр та ти. 
Хоф ште де ис ти че да и да ље ве ли ка ве ћи на љу ди жи ви у ко-
лек ти ви стич ким дру штви ма у ко ји ма “ин те ре си гру пе има ју 
при о ри тет над ин те ре си ма по је ди на ца”, где љу ди од ма лих 
но гу “уче да раз ми шља ју о се би као о при пад ни ци ма ‘ми’ 
гру пе” ко ја им обич но ну ди за шти ту или осе ћај си гур но сти 
у за ме ну за ло јал ност и под се ћа да је по ро ди ца гру па ко ја 
обич но има при о ри тет. 70 Хоф ште де ов ин декс ин ди ви ду а ли-
зма (ИНД) има мак си мал ну вред ност за ин ди ви ду а ли стич ка 
дру штва – нај ви ши је у САД (91), Аустра ли ји (90) и Ве ли кој 
Бри та ни ји (89), а не што је ни жи у Ка на ди и Ма ђар ској (80). 
Од 76 зе ма ља и гру па др жа ва у ко ји ма је Хоф ште де са сво јим 
ти мом при ку пљао по дат ке, ме ђу де сет нај ви ше ко лек ти ви си-
тич ких (што зна чи са ни ским ин дек сом ИНД) на ла зи се осам 
ла ти но а ме рич ких др жа ва, Па ки стан и Ин до не зи ја. Вред ност 
ин дек са ИНД у Ср би ји је 25, што је нај ни жи скор од свих зе-
ма ља у Евро пи у ко ји ма је вр ше но ис тра жи ва ње. Иза Ср би је, 
на Хоф ште де о вој ли сти европ ских ко лек ти ви стич ких кул ту-
ра су Сло ве ни и ја (27), за тим Ру му ни ја и Бу гар ска (30), Хр ват-
ска (33) и Ру си ја (39). 

 Вре ди ис та ћи Хоф ште де ов ис каз да раз ли чи ти по ли-
тич ки си сте ми и “вр сте др жа ва” че сто пред ста вља ју из раз 
“раз ли чи тог мен тал ног скло па ста нов ни штва”, не рет ко у ве-
ли кој ме ри схва та ња да ли “ко лек тив ни ин те ре си тре ба да 
има ју пре ва гу над ин ди ви ду ал ним”. 71 Та ко, на при мер, Хоф-
ште де на во ди да “што је сла би ји ин ди ви ду а ли зам у мен тал-
ном софт ве ру гра ђа на то је ве ћа ве ро ват но ћа да ће др жа ва 
има ти до ми нант ну уло гу у еко ном ском си сте му”, као и да се 

69 Ибид, стр. 183.
70 Ибид, стр. 90.
71 Ибид, стр. 125. 
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“де ре гу ла ци ја и сма њи ва ње јав них из да та ка у мно гим за пад-
ним зе мља ма” од по чет ка де ве де се тих го ди на про шлог ве-
ка мо же, из ме ђу оста лог, ве за ти за по раст ин ди ви ду а ли зма 
у тим др жа ва ма. 72 С дру ге стра не, он ис ти че да је “пра во на 
при ват ност цен трал на те ма у мно гим ин ди ви ду а ли стич ким 
дру штви ма, али да оно не ужи ва ве ли ке сим па ти је у ко лек-
ти ви стич ким дру штви ма” у ко ји ма се, чак и ка да за кон на ла-
же дру га чи је, у прак си при ме на за ко на “и пра ва мо гу раз ли-
ко ва ти од јед не ка те го ри је љу ди до дру ге”, што се че сто “не 
по и ма као не што по гре шно”. 73

“Ин ди ви ду а ли стич ка дру штва не са мо да прак ти ку ју 
ин ди ви ду а ли зам, она ве ру ју да је он су пер и о ран у од но су 
на све дру ге об ли ке мен тал ног софт ве ра”.74 На су прот њи ма, 
мно ги љу ди у ко лек ти ви стич ким дру штви ма у ис ти ца њу ин-
ди ви ду ал ног ви де из вор де струк тив не са мо жи во сти. Та кво 
схва та ње је, ка ко на во ди Хоф ште де, по себ но из ра же но у Ки-
ни и дру гим др жа ва ма са ет нич ки ки не ском ве ћи ном и ни је 
ве за но за по ли тич ки си стем – ин декс ИНД је сву да ја ко ни зак, 
у Хонг Кон гу је, као и у Ср би ји, 25, у Ки ни и Син га пу ру 20, а 
на Тај ва ну све га 17. 75 У европ ским зе мља ма пак по сто ји сна-
жно из ра же на ко ре ла ци ја из ме ђу сте пе на ин ди ви ду а ли зма и 
из бо ра ко ји ће гра ђа ни на пра ви ти ка да тре ба да од го во ре на 
пи та ње шта им је при о ри тет – јед на кост или сло бо да? Што 
је у јед ној зе мљи ви ши ин декс ИНД то је ве ћа ве ро ват но ћа 
да ће се гра ђа ни опре де ли ти за сло бо ду. “Сло бо да је ин ди ви-
ду а ли стич ки иде ал, а јед на кост је ко лек ти ви стич ки иде ал”.76

Хоф ште де ис ти че да ова кав из бор тре ба има ти у ви ду 
ка да раз ми шља мо о до ми нант ним еко ном ским те о ри ја ма и 
на њи ма за сно ва ним прак са ма. Он под се ћа да је еко но ми ја 
као ди сци пли на на ста ла у ин ди ви ду а ли стич кој Ве ли кој Бри-
та ни ји у 18. ве ку и да је, од Ада ма Сми та и ње го ве (екс трем-
но ин ди ви ду а ли стич ке) “не ви дљи ве ру ке” до да нас, еко но-
ми ја углав ном оста ла “ин ди ви ду а ли стич ка на у ка” чи је мно-
ге прет по став ке мо жда не ће ва жи ти “у дру штви ма у ко ји ма 

72 Ибид.
73 Ибид, стр. 126. 
74 Ибид, стр. 127.
75 Ибид.
76 Ибид, стр. 128.
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пре о вла ђу ју груп ни ин те ре си”.77 То је по треб но има ти у ви ду 
ка да раз ми шља мо о раз во ју и ра сту ћим гло бал ним не јед на-
ко сти ма, пр вен стве но о све из ра же ни јој и, за мно ге нео че ки-
ва ној, “гло бал ној ди вер ген ци ји” ко ју је те шко раз у ме ти ако 
за не ма ри мо чи ње ни цу да су спе ци фич не од ли ке ин ди ви ду а-
ли стич ких кул ту ра узе те као уни вер зал не или уни вер зал но 
по жељ не, на вод но пред у слов дру штве ног раз во ја. 

 У овом кон тек сту Хоф ште де ис ти че и не што што, 
сма трам, не тре ба гу би ти из ви да ка да раз ми шља мо о ре фор-
ма ма и тран зи ци ју у Ср би ји и ути ца ју моћ них спо ља шњих 
ак те ра и њи хо вих до ма ћих парт не ра. Ка да су не ки еле мен-
ти по ли тич ког си сте ма “уко ре ње ни у мен тал ном софт ве ру 
гра ђа на, мо гућ ност да се на њих ути че про па ган дом, нов цем 
или оруж јем из дру гих зе ма ља је огра ни че на. Ако мо зго ви 
ни су ре цеп тив ни за по ру ку, про па ган да и но вац обич но су 
про тра ће ни. Чак ни нај моћ ни ја стра на др жа ва не мо же ис-
пра ти мо зак це ло куп не по пу ла ци је јед не зе мље од њи хо вих 
ду бо ко уко ре ње них вред но сти. “78

Из ме ђу (нео ли бе рал них) сно ва  
и (кул ту рал них) мо гућ но сти

Узе ти за јед но, Хоф ште де о ви ре зул та ти за че ти ри по-
сма тра не ди мен зи је не да ју пре ви ше осно ва за оп ти ми зам по 
пи та њу бр зи не и ду би не мо гу ћих про ме на у јед ном иде о ло-
шки ду бо ко по де ље ном, еко ном ски стаг нант ном и су штин-
ски не ре фор ми са ном пост ко му ни стич ком дру штву ка кво је 
срп ско. На при мер, по Хоф ште деу, “ком би на ци ја ви со ког из-
бе га ва ња не из ве сно сти и ко лек ти ви зма ме ђу си ро ма шни ма”79 
пред ста вља по себ но ри зич но и не по год но окру же ње за спро-
во ђе ње ду бо ких ре фор ми. Шта ви ше, сна жно из ра же но из бе-
га ва ње не из ве сно сти као кључ но обе леж је срп ске кул ту ре, уз 
скло ност ко лек ти ви зму и ве ли ку дис тан цу мо ћи, омо гу ћа ва 
да пре по зна мо ду бо ке кул ту рал не ко ре не не ких од ва жних 
од ли ка срп ског по ли тич ког об ра сца ко је у са да шњим окол-
но сти ма има ју не га ти ван ути цај на раз вој, де мо кра ти за ци ју 
и по сти за ње кон сен зу са по број ним не ре ше ним пи та њи ма: 

77 Ибид, стр. 128-129.
78 Ибид, стр. 126-127.
79 Ибид, стр. 234.
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ауто ри тар на (јед но)ли дер ска струк ту ра свих по ли тич ких ор-
га ни за ци ја и ин сти ту ци ја – од број них не вла ди них ор га ни-
за ци ја и по ли тич ких стра на ка до др жав них ин сти ту ци ја и 
са мих вр хо ва пи ра ми де мо ћи, не то ле ран ци ја пре ма су прот-
ним ста во ви ма и не тр пе љи вост пре ма не ис то ми шље ни ци ма 
и сна жан от пор про ме на ма. 

С дру ге стра не, ва жан по зи ти ван аспект, скор за бе ле-
жен за ди мен зи ју ко ја из ра жа ва скло ност ка “ква ли те ту жи-
во та” на су прот ком пе ти тив но сти и “тр ци за за ра дом”, што се 
огле да у ни ском ин дек су МАС, на жа лост пред ста вља ло шу 
по ла зну осно ву за бор бу у све не ми ло срд ни јој гло бал ној еко-
ном ској аре ни. На и ме, нео ли бе рал ни ка пи та ли стич ки по ре-
дак уте ме љен је на “пред у зет нич ким вред но сти ма” при сут-
ним у ин ди ви ду а ли стич ким ан гло а ме рич ким дру штви ма, 
80 ко је исто вре ме но ка рак те ри ше ни зак ин декс ИН, од но сно 
“до бро вољ но то ле ри са ње не по зна тих ри зи ка”, и ви сок ин-
декс МАС, “што од ра жа ва ва жност ви дљи вих ре зул та та” и 
бе не во лен тан од нос пре ма по хле пи, а то је у су прот но сти са 
за бе ле же ним вред но сти ма ових ди мен зи ја у Ср би ји. 81 На жа-
лост, као и у зе мља ма у окру же њу, у Ср би ји по сто ји и сна жна 
ко ре ла ци ја две кул ту рал не ка рак те ри сти ке ко је не га тив но 
ути чу на на чин на ко ји се дру штва но се “са кон флик ти ма из-
ме ђу гру па” – из ра же на скло ност из бе га ва њу не из ве сно сти 
и ко лек ти ви зам, од но сно схва та ње да “оно што је дру га чи је 
је сте опа сно” за јед но са “сна жном иден ти фи ка ци јом са при-
пад ни ци ма соп стве не гру пе”. 82

Јед но од нај че шћих пи та ња ве за них за ути цај кул ту ре 
у по ли ти ци је “ка ко про ме ни ти кул ту ру” ако тај ути цај ни је 
мо гу ће ели ми ни са ти, што је да нас, у вре ме ну сна жне про мо-
ци је и при ви ле го ва ња на вод но уни вер зал них вред но сти на-
су прот пар ти ку лар них, мно ги ма те шко да при хва те. Кул ту ре 
се ме ња ју, али обич но знат но спо ри је и те же не го што мно-

80 Иако да нас по сто ји ви ше од шест хи ља да жи вих је зи ка, број ни ауто ри твр де 
да је ен гле ски је ди ни је зик на ко ме се са мо за ме ни ца «ја» (I) пи ше ве ли ким 
сло вом. При то ме, на је зи ци ма ко ји ма го во ре при пад ни ци мно гих ко лек ти ви-
стич ких кул ту ра «ја» се обич но мо же из о ста ви ти у број ним кон струк ци ја ма и 
ис ка зи ма (и ре ћи, на при мер, «сма трам да» или «же лим то»), што на ен гле ском 
уоп ште ни је мо гу ће, чак ни у САД где се раз ви ла сна жна скло ност ка скра ћи-
ва њу ре чи и ре че ни ца. 

81 Ибид, стр. 215.
82 Ибид, стр. 225. 



Зо ран Р. Ћир ја ко вић ПРИ МЕ НА МО ДЕ ЛА ДИ МЕН ЗИ ЈА ...

240

ги ак те ри оче ку ју или прет по ста вља ју. Шта ви ше, сâм Хоф-
ште де ис ти че да се, иако су по да ци при ку пља ни у ду гач ком 
вре мен ском пе ри о ду, “по што се кул ту ра ме ња ве о ма спо ро, 
ре зул та ти мо гу сма тра ти ак ту ел ним”.83 Ипак, ис тра жи ва чи 
ко ји су се ба ви ли по је ди ним кул ту рал ним ка рак те ри сти ка-
ма или ка сни је по но ви ли де ло ве ори ги нал ног Хоф ште де о вог 
ис та жи ва ња ис ти чу да су Хоф ште де о ве ди мен зи је ко је из-
ра жа ва ју “ма ску ли ни тет” и ин ди ви ду а ли зам под ло жни је бр-
жим про ме на ма у про це су мо дер ни за ци је и пра те ће ве стер-
ни за ци је и нео ли бе ра ли за ци је дру шта ва. Не тре ба гу би ти из 
ви да да и ту по сто је зна чај не, кул ту рал но усло вље не раз ли ке 
– на при мер, по раст ин ди ви ду а ли зма у Ру си ји и арап ским 
кул ту ра ма ма ње је из ра жен и ве зан за раст жи вот ног стан-
дар да и уво ђе ње нео ли бе рал них прак си као у не ким дру гим 
де ло ви ма све та, на при мер у Ви јет на му и Ки ни, 84 док су се у 
Ју жној Ази ји, пр вен стве но у Ин ди ји, спе ци фич ни “по ро дич-
ни ко лек ти ви зам”85 и “ка та ко лек ти ви зам” у Ја па ну86 по ка за-
ли из у зет но жи ла вим и от пор ним на при ти ске ко ји по го ду ју 
ато ми за ци ји и сма њи ва њу со ли дар но сти уну тар са вре ме них 
аспи ра ци о них дру шта ва. 87

И ин тер кул ту рал на ис тра жи ва ња ко ја ни су би ла за-
сно ва на на Хоф ште де о вом мо де лу по ка зу ју да ни је ре ал но 
оче ки ва ти бр зе про ме не кул ту ром усло вље них аспе ка та по-
ли тич ког об ра сца и све сти гра ђа на, на че му ов де све че шће 
ин си сти ра ју ва жни до ма ћи и ино стра ни фак то ри. Шта ви ше, 
сва ре ле вант на “ин тер кул ту рал на ис тра жи ва ња у функ ци-
о на ли стич кој тра ди ци ји... ис ти чу ста бил ност кул ту рал них 
об ра за ца”, као и да дру штве не вред но сти “оста ју ре ла тив но 

83 Ge ert Hof ste de, From which year are the di men sion sco res? Are the sco res up to 
da te?, In ter net, http: //ge ert-hof ste de. com/faq. html, 05/09/13.

84 CAO Jia-xue, «The Analysis of Ten dency of Tran si tion from Col lec ti vism to In di-
vi du a lism in Chi na», Crosscul tu ral Com mu ni ca tion, Vol. 5, No. 4, 2009.

85 Vi pin  Gupta et al. , “Southern Asia cluster: where the old meets the new?”, Journal 
of World Business, Vol. 37, No. 1, 2002.

86 Martin J. Gannon and Rajinandini Pillai, Understaning Global Cultures, оп. цит. , 
стр. 447.

87 Аспирациона друштва су она друштва која су “истовремено нападно 
егалитарна и агресивно компетитивна”. Појам се обично везује за “тржишни 
популизам” и неолиберални мит да живимо у “посткласним” друштвима у 
којима животне исходе одређују “аспирације” а не класни положај појединаца. 
Видети: Stefan Collini, Blahspeak, Internet, http: //www. lrb. co. uk/v32/n07/
stefan-collini/blahspeak, 10/05/10.
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вре мен ски кон зи стент не”. 88 Сто га сма трам да ће и бр зи на 
про ме на и на пре дак у Ср би ји би ти мно го ви ше ве за ни за ува-
жа ва ње кул ту рал них ка рак те ри сти ка не го њи хо во дис ква ли-
фи ко ва ње, иг но ри са ње или ома ло ва жа ва ње че му су до са да 
би ли скло ни не ки од кључ них ак те ра. На жа лост, при хва та-
ње јед ног ова квог схва та ња не ће би ти ла ко у вре ме ну до ми-
на ци је ин те лек ту ал ног и по ли тич ког пред у зет ни штва ко је 
“про вин ци јал не” (за пад но)европ ске нор ме и иде је по ку ша ва 
да пред ста ви и на мет не као кул ту рал но не у трал не, уни вер-
зал но до бре и при ме њи ве и ин си сти ра на, у су шти ни, тех но-
крат ском при сту пу по ли ти ци као бо љој при ме ни већ опро-
ба них за пад них, на вод но уни вер зал них мо де ла и прак си. 89

Из на ве де них раз ло га сма трам да ће по ли тич ки и дру-
штве ни раз вој Ср би је мно го ви ше оме та ти не стр пљи ви али 
моћ ни ак те ри ко ји од би ја ју да ува же зна чај, ве ли чи ну и при-
ро ду ути ца ја сна жних, кул ту рал но уко ре ње них од ли ка срп-
ског по ли тич ког об ра сца, не го оне ње го ве “не по год не” од-
ли ке ко је Ср би ји ни су нај бо љи са ве зни ци у нео ли бе рал ној 
тран зи ци ји во ђе ној дог ма ма из “Ва шинг тон ског кон сен зу са” 
и ло ги ком кул ту рал но сле пе евро пе и за ци је. У де мо крат ским 
др жа ва ма иг но ри са ње или па то ло ги за ци ја кул ту рал них спе-
ци фич но сти и раз ли ка обич но ни су во ди ли на прет ку, 90 већ 
кон тра про дук тив ном и ску пом од ва ја њу од ре ал но сти. То се, 
из ме ђу оста лог, мо же пре по зна ти и у не слав ним ре зул та ти-
ма ни за кул ту рал но не до вољ но сен зи тив них ре фор ми ко је 
су у Ср би ји за по чи ња не од 5. ок то бра 2001. го ди не, од ре-
фор ме об ра зо ва ња до ре фор ме суд ства, иако, на рав но, по сто-
је и дру ги ва жни раз ло зи за што ни су би ле успе шне. Мо жда 
ће ис хо ди би ти фру стри ра ју ћи а на пре дак спо ри ји не го што 

88 Judith N. Martin and Thomas K. Nakayama, “Thinking Dialectically about Culture 
and Communication”, in: The Global Intercultural Communication Reader (editors: 
Molefi Kete Asante, Yoshitaka Miike and Jing Yin), Routledge, New York, 2008, 
стр. 83.

89 Видети: Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and 
Historical Difference, Princeton University Press, Princeton, 2008. 

90 Чак су и у недемократским околностима резултати културално неосетљивих 
“ауторитарних модернизација” према западним моделима били много 
мање успешни него што би се могло закључити из ламената над његовом 
титоистичком варијантом или “српским Ататурком” који су током последњих 
десет година били присутни у једном сегменту српске елите. Видети: Touraj 
Atabaki and Erik J. Zurcher (eds. ), Man of Order: Authoritarian Modernization 
under Ataturk and Reza Shah, I. B. Tauris, London, 2004. 
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мно ги оче ку ју, али у све ком пе ти тив ни јој гло бал ној раз вој ној 
утак ми ци Ср би ја ће – као и, у Хоф ште де о вом сми слу, кул-
ту рал но из у зет но бли ске пост ју го сло вен ске др жа ве – бо ље 
про ла зи ти ако кључ ни ак те ри сво је ци ље ве, ам би ци је и де-
ло ва ње ус кла де са ди мен зи ја ма кул ту ре и кул ту рал но усло-
вље ном ди на ми ком ко ја не обе ћа ва бр зе про ме не. 
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Zo ran Cir ja ko vic

AP PLI CA TION OF GE ERT HOF STE DE’S 
NATI O NAL CUL TU RAL DI MEN SI ONS MO DEL 
IN RE SE ARCH OF THE PO LI TI CAL PAT TERN 
IN SER BIA: IS THE RE A SOFT WA RE OF THE 

SER BIAN PO LI TI CAL MIND?

Re su me

The aut hor uses Ge ert Hof ste de’s mo del of di men si ons of 
na ti o nal cul tu res to di scern and analyze sig ni fi cant cul tu rally
con di ti o ned pre fe ren ces, re la ti ons and be ha vi ors in Ser bian po
li tics. Hof ste de went as far as to cla im that cul tu re was “men
tal soft wa re of the pe o ple” and that key aspects of a cul tu re, its 
di men si ons, can be me a su red. The sco res for Ser bia ha ve been 
ava i la ble for fo ur of the Hof ste de’s di men si ons and the aut hor se
pa ra tely analyzes and con tex tu a li zes each re sult. First, the main 
con se qu en ces of an ex tre mely strong pre fe ren ce for un cer ta inty 
avo i dan ce are outli ned, in clu ding pre di lec tion for ri gid ru les, 
pro no un ced in to le ran ce of non con for mist li festyles and ide as and 
of ten fran tic qu est for sen se of se cu rity. Se cond, the me a ning of 
a very high sco re on the po wer dis tan ce di men sion is outli ned, 
espe ci ally in cli na tion to wards of cen tra li za tion and le a ders who 
be ha ve as be ne vo lent autoc rats and deftly pre sent them sel ves 
as “good fat hers”. Third, a re la ti vely low sco re on the di men
sion that Hof ste de, so mew hat con fu singly, dub bed “ma scu li nity” 
is analyzed with a fo cus on low emp ha sis that in di vi du als tend 
to pla ce on at ta i ning big go als and su spi cion of the pe o ple who 
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stri ve to stand out. Fi nally, a suc cinct con si de ra tion is gi ven to 
col lec ti vism, the fo urth di men sion and the most wi dely stu died 
fe a tu re of Ser bian cul tu re. In the last part of the pa per the aut
hor cor re la tes so me of the sco res and con clu des that they de pict 
a cul tu ral en vi ron ment that is not con du ci ve to de ep and swift 
re forms or im ple men ta tion of un con ven ti o nal and di vi si ve new 
norms. In co njun ction with the re a li za tion that cul tu res tend to 
chan ge very slowly, the aut hor ar gu es that a gre a ter ob stac le to 
badly ne e ded re forms is mo re li kely to co me from im pa ti ent, cul
tu rally in sen si ti ve po li ti cal ac tors than as a re sult of de epro o ted 
cul tu ral con stra ints. 
Keywords: Ser bia, po li ti cal pat tern, in ter cul tu ral com mu ni ca ti

ons, di men si ons of na ti o nal cul tu res, un cer ta inty 
avo i dan ce, po wer dis tan ce, ma scu li nity, col lec ti
vism, chan ge. 
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